
QTH- listen 1970

QTH listen for 1970 vil blive udsendt samti
dig med »OZ« for januar 1970. Den vil denne 
gang fremtræde i et nyt format, medens indhol
det vil være i samme rækkefølge og fordeling 
som tidligere. Trykningen vil blive udført af 
Fyens Stiftsbogtrykkeri’s offset-afdeling på 
grundlag af vort nye EDB materiale.

Ved overgangen til EDB har alle licenserede 
amatørstationer her i landet fået tildelt et iden
tifikationsnummer. For vore medlemmer er 
dette nr. det samme som medlemsnummeret i 
EDR, medens andre har et nr., der ligger mel
lem 80.001 og 99.999, afhængig af kategori 
(alm. amatører, diverse institutioner og afde
lingsstationer). I listen forekommer kun nr. på 
EDR’s medlemmer. Da det er første gang, vi 
skal anvende EDB systemet i et udadvendt ar
bejde, har vi måttet »lukke« for ændringer så 
tidligt som pr. 2/11 1969, hvorfor nyindmeldel
ser og nye calls, der først er registreret efter 
denne dato, ikke er med i listen.

Det er næsten ikke muligt at udarbejde et så 
omfattende materiale uden fejl, hvorfor vi an
moder om, at de enkelte medlemmer, der kon
staterer fejl i listen, giver meddelelse herom til 
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens, der vil sørge for at fejlene bliver

rettet inden næste års QTH-liste skal udar
bejdes.

Udover tilføjelsen af amtsbogstaveme til 
brug ved erhvervelsen af OZ-CCA diplomet, 
samt DR-amatørerne, er der ikke tilført QTH- 
listen nogen ændring, men med i overvejelserne 
var, om vi skulle udarbejde et tillæg, hvor ama
tørerne var opdelt i alfabetisk by-orden, idet 
det kunne være praktisk i afdelingsarbejdet på 
en let måde at konstatere, om der måtte være 
amatører i området, der ikke er tilsluttet afde
lingen. Denne fortegnelse er ikke medtaget i 
1970-QTH-listen, idet vi har ønsket først at 
se det praktiske resultat af en EDB-kørsel, samt 
fordi det ville fordyre QTH-listen med ca. 40 
%, hvilket der ikke er hjemmel til i det af gene
ralforsamlingen vedtagne budget. Hvorvidt vi 
fremover skal lade dette indgå i QTH listen og 
om der evt. er andre ting, der bør medtages, vil 
vi se på inden næste års udgave, så derfor be
der vi alle, der måtte ønske at fremsætte kom
mentarer til både 1970 listen og de fremtidige 
lister, om at sende et par ord herom til OZ7XG, 
Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 
Odense. Ris og ros vil blive behandlet i SAG 
udvalget inden næste QTH-liste foreligger.

OZ7XG.
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En tællerdiskriminator
Fra „UKW-Berichte“, nr. 2, juni 1969 

Af D. E. Schmitzer, DJ4BG.

Til modtagning af et frekvensmoduleret signal 
er en speciel demodulator nødvendig for at få 
omdannet frekvensændringer af HF- hhv. MF- 
signaler til amplitudeændringer. Almindelig 
kendt er forholdsdetektoren, der kræver en nøj
agtig trimning med måleopstilling, men af sti
gende betydning for fremtidige FM-systemer er 
en digitalt arbejdende kobling, der er alminde
lig kendt under betegnelsen „tællerdiskrimina
tor". Denne kobling kræver ikke en komplice
ret måleopstilling og en nøjagtig trimning, og 
den har en meget lineær sammenhæng mellem 
indgangsfrekvens og udgangsspænding.

Hvilken betydning industrien tillægger den
ne opstilling viser udviklingen af et specielt, 
integreret kredsløb (TAA 710 Fa. Intermetall). 
Dette integrerede kredsløb omdanner et TV- 
lydsignal på 5,5 MHz til ca. 200 kHz og demo
dulerer det med en tællerdiskriminator.

2. Princip for tællerdiskriminatoren.
Fig. 1 viser principdiagrammet for tællerdis

kriminatoren. Af afgørende betydning for funk
tionen er tidskonstanten af RC-leddene R1-Cl 
og R2-C2. Tidskonstanten ti = R1 X Cl skal 
være mindre end periodetiden af den højeste 
forekommende indgangsfrekvens, ligeledes skal 
tidskonstanten t2 = R2 X C2 være mindre 
end periodetiden af den højeste forekommende

demodulerede lavfrekvens. Til en mellemfre
kvens på 500 kHz og højeste modulationsfre
kvens 3 kHz dimisionerer man f. eks. således: 
1 1 ca. 1μS (R 1 = 1 kohm, C 1 = 100 pF) og 
t2 ca. 0,1 ms (R2 = 47 kohm, C 2 = 2,2 nF). 
Uden udstyring er begge transistorer i tællerdis
kriminatoren spærrede. Kondensatoren Cl la
des gennem RI og Dl til driftspændingen Ub. 
C2 bliver opladet til Ub via R2. Bliver der nu 
til indgangen tilført en positiv spænding Uin på 
mere end 0,7 volt, bliver TI ledende. Da der 
således går kollektorstrøm, bliver spændingsfal
det over R1 så stort, at T1’s kollektorspænding 
bliver meget lav. Dette spændingsfald bliver via 
Cl overført til T2’s emitter, denne bliver så ne
gativ i forhold til basis, og der går en strøm i 
T2 så længe, som det tager Cl at aflades. Da 
kollektorstrømmen i praksis har samme stør
relse som emitterstrømmen, nedsætter den 
kortvarige kollektorstrøm ladningen på konden
satoren C2 med den ladning, der førhen var på 
Cl. Dermed falder spændingen på C2 (ud
gangsspændingen) noget. Bliver indgangsspæn
dingen Uin efter denne omladning fjernet, op
hører TI med at trække strøm, og Cl og C2 
bliver igen opladet til Ub.

Erstatter man jævnspændingen med en vek
selspænding, der har en egnet frekvens og am
plitude, og tilslutter denne til indgangen, så 
sker omladningen i takt med indgangsfrekven
sen. Tidskonstanten er nu - ifølge den tidligere 
nævnte regel — således dimisioneret, at tiden 
mellem omladningen ikke giver afladning af 
C2. Opladningen via R2 og afladningen ved 
den af indgangsspændingen forårsagede strøm
impuls i transistor T2 virker altså mod hinan
den. Jo højere indgangsfrekvensen er, desto 
hurtigere følger strømimpulserne på T2 efter 
hinanden, og jo mere bliver C2 afladet. Spæn
dingen på kondensatoren C2, der giver ud
gangsspændingen på tællerdiskriminatoren, fal
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der altså ved stigende frekvens af indgangsvek
selspændingen. Dermed er en frekvensændring 
omdannet til en spændingsamplitudeændring.

3. Praktisk tællerdiskriminator.
Et komplet diagram over en modtagertilsats 

til FM-demolutation er vist på fig. 2. FM- 
tilsatsen indeholder et integreret kredsløb 
som bredbåndsforstærker, tællerdiskriminatoren 
med transistorerne TI og T2, samt et 3 kHz 
lavpasfilter (T4) med drivtrin (T3) til indgan
gen af RC-lavpasfilteret.

Kredsløbet fig. 2 er dimisioneret til frekvens
området mellem 100 kHz og ca. 550 kHz. Se
lektiviteten skal derfor opnås før diskrimina- 
toren, og en båndbredde mellem 10 og 20 kHz 
må tilstræbes. Denne båndbredde svarer til et 
modulationsindex mellem M = 1 og M = 2. 
Mellemfrekvensen bliver tilført på E og El fra 
en koblingsvikling. Vindingstal og kobling er 
valgt således, at 10 mV mellem punkterne E og 
El opnås ved de svagest hørlige signaler. Kraf
tigere signaler bliver begrænsede i det integre

rede kredsløb og i diode D2 sammen med ba- 
sis-emitterdioden i T1. Ved denne begrænsning 
bliver amplitudemodulerede signaler, f. eks. 
tændingsstøj, undertrykt.

Man kan let genfinde de forskellige kompo
nenter i tællerdiskriminatoren, da de har sam
me betegnelser som på fig. 1. De anvendte tids
konstanter er valgt således, at diskriminatoren 
kan arbejde på mellemfrekvenser mellem 100 
kHz og 550 kHz. Fig. 3 viser UE4 som jævn
spænding Ud, som funktion af indgangsfre
kvensen. Den efterfølgende LF-forstærker får 
via C6 kun vekselspænding, hvis amplitude er 
afhængig af frekvenssvinget og stejlheden af 
arbejdslinien i fig. 3. Stejlheden afhænger af 
RC-leddet R1-C1, der fastlægges af den høje
ste indgangsfrekvens; jo højere den højeste ind
gangsfrekvens bliver, jo mindre bliver Cl og 
RI, og jo fladere bliver arbejdslinien. Da en 
fladt forløbende arbejdslinie ved et givet fre
kvenssving kun giver en lille LF-spænding, er 
det ønskeligt at vælge en lav MF, og fastlægge 
tællerdiskriminatoren i forhold hertil.
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Arbejdslinien i fig. 3 viser, i det viste kreds
løb, at et frekvenssving ± 50 kFIz giver en 
LF-spænding på 1,3 Vss. Dette betyder, at ± 
2,3 kHz sving giver ca. 65 mV, omregnet til 
effektivværdi ca. 23 mV. Dette svarer til, at den 
efterfølgende LF-forstærker skal have en for
stærkning, som en forstærker til en dynamisk 
mikrofon har.

Modstanden R3, der ikke findes i princip
diagrammet, lineariserer arbejdslinien noget. 
Lineariteten er dog så god, at forskellen mellem 
arbejdslinien på principkredsløbet og det fær
dige kredsløbs arbejdslinie ikke er særlig stor.

Som allerede kort fortalt følger efter diskri
minatoren en impedansomsætter med transis
toren T3 og et aktivt LF-filter. Lavpasfilteret 
giver for det første en undertrykkelse af den re
sterende MF-spænding, for det andet et LF- 
område på mindst 3 kHz. Herved bliver også 
frekvensmodulerede støj andele over 3 kHz un
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Fig. 4

rig. 3

dertrykt. En ændring af lavpasfilteret kan udfø
res, hvis diskriminatoren skal bruges til andre 
formål, men så skal leddet R2-C2 også ændres.

Fig. 3 viser også temperaturafhængigheden. 
Denne kan opnås ved at anvende komplemen
tære transistorer, T3 og T4. Drift af arbejds- 
punktet for den enkelte transistor bliver derved 
kompenseret.

Fig. 4 viser til slut udgangsjævnspændingen 
UE4’s afhængighed, i kredsløbet fig. 2, af ind
gangsspændingen Uin ved 3 forskellige mellem
frekvenser. Det ses, at ved et MFlniveau på 
mere end 20 mV, (mellem E og El) fremkom
mer en udpræget AM-undertrykkelse.

Der skal endvidere nævnes en anden egen
skab ved kredsløbet, som også fremgår af fig. 4. 
Der fremkommer en stejl flanke ved en ind
gangsspænding mellem 10 og 15 mV, (den 
fuldt optrukne linie) denne flanke benyttes til 
f. eks. squelch.



Flanken fremkommer, fordi transistor TI 
uden forspænding arbejder i klasse C. Derfor 
kan flanken også fjernes ved at lade TI arbejde 
i klasse B. Dette gøres ved at give TI en for
spænding. Fra den positive spænding giver R8 
en forspænding, udvalgt således at kollektor
strøm netop begynder at gå. For at give om
skiftningsmulighed er R8 ført ud til »Sq«.

4. Opbygning af tællerdiskriminatoren.
Kredsløbet er opbygget på en printplade fig.

5, størrelse 68 X 50 mm, og derefter indbyg
get i en metalkasse fa. TEKO model 2 A, der 
kan fås hos Rudolph Schmidt. Fig. 6 viser kom
ponentplaceringen på det trykte kredsløb. Op
bygningen er ikke kritisk, kun skal man passe 
på, at der ikke kommer fremmede signaler på 
indgangen. Ligeledes skal driftspændingen Ub 
være godt filtreret på grund af den efterfølgen
de LF-forstærkers høje følsomhed.

4. Specielle komponenter.
IC 1 = CA 3028 A, lineært integreret 

kredsløb, Fa. RCA.

TI . . . T3 = BC 183 (Fa. TI) eller BC 108, 
2 N 2926, 2 N 3903.

T4 = BC 213 (Fa. TI) eller 2 N 2926, 2 N 
3702.

Dl, D2 = 1 N 914 eller BA 100, OA 127 
. . . 131, BAY 86 . . . 91.

Cl = 68 pF Keramik eller Styroflex.
C2 = 2,2 nF Styroflex eller andet.
C3, C4 = 4,7 nF ± 5 pct. Styroflex eller 

andet.
C5 = 2,2 nF = 5 pct. Styroflex eller andet.
C6 . . . C8 ± lu/20 V Tantal-elektrolyt.

C = 10 nF Keramik.
RI ... R10 = som angivet på diagrammet, 

±10 pct.
Ril . . . R13 = 10 kohm ± 5 pct.
RI4 = 4,7 kohm ±10 pct.

5. Bemærkning.
Den omtalte tællerdiskriminator omdanner 

en given frekvens til en jævnspænding. Denne 
egenskab gør, at den kan finde anvendelse på 
andre områder, f. eks. som omdrejningstæller, 
direkte visende frekvensmåler eller til LF-dis- 
kriminator, som bruges ved RTTY.

T I P S
En 100 kHz-oscillator

Det er billigere, lettere og hurtigere at bygge 
sin 100 kHz standardfrekvens-oscillator som en 
multivibrator som vist på hosstående strøm
skema, end at bruge en afstemt kreds - med 
mindre man da har nogle passende L og C til 
100 kHz. Diagrammet er indendt af OZ8IH.

NKT 128 NKT128 NKT 127

Transistor-dykmeter.
Det er snart længe siden, vi har haft en be

skrivelse af et dykmeter her i OZ. Her er et 
typisk'diagram, TI svinger over tilbagekoblin

gen mellem kollektor og emitter, der — sammen 
med de indvendige kapaciteter i transistoren - 
fremskaffer styring med rigtig fase. Når sving
ningskredsen belastes - f. eks. ved tilkobling af 
en afstemt kreds i resonans - falder svingnin
gernes amplitude, og herved falder udslaget på 
1 mA-meteret. Udslaget er i forvejen indstillet 
til en passende værdi med potmetret på 100 k. 
Indsendt af OZ8IH.

NKT 677 NKT 677

AF 117 AF 117

L: EFTER ENSRET OMRÅDE
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
25. november 1969

1) Tegn principdiagram af en totrins transis
torforstærker med høf indgangsimpedans og 
transformatorkoblet push-pull udgangstrin.

2) a) Tegn det typiske forløb af en triodes Ia/
Eg karakteristik.

b) Angiv arbejdspunktet for røret som hen
holdsvis klasse A, klasse B og klasse C 
forstærker.

c) Angiv kurveformen for la for hver af de 
3 klasser, når røret udstyres med sinus
formet gitterspænding.

3) En halvbølgeantenne for 7 MHz fødes i 
midten med en 600 Ohms fødeledning, 3/4 
bølgelænde lang.
4a) Hvor stort er standbølgeforholdet på fø- 
deledningen?
b) Hvilken impedans har antennesystemet 

ved antennetilslutningen, når fødelednin- 
gen regnes for tabsfri?
deledningen?

c) Tegn antennens vandrette udstrålingsdia
gram ved henholdsvis 7 MHz og 14 
MHz.

4) En amatørsender arbejder med maksimal 
tilladt effekt ved AM-telefoni (B-licens). 
Beregn
a) den afgivne bærebølgeeffekt, når ud

gangstrinets anodevirkningsgrad er 60%,
b) effekten i et sidebånd ved 50 % modu

lation,
c) nødvendig modulatoreffekt ved 100 % 

anodemodulation.
5) a) Beregn selvinduktion og kapacitet for en

anodesvingningskreds ved 3,6 MHz, når 
kredsen i belastet tilstand skal have et Q 
på 15, og den dertil svarende parallel- 
impedans er 4000 Ohm.

b) Beregn strømmen i spolen ved en til be
lastningen afgiven e f f e k t  på 40 watt.

6) Tegn indhyllingskurven for amplituden af 
følgende signaler:
a) 50 % moduleret signal (sinusformet).
b) Samme signal men med bærebølgen fjer

net.
c) Et ESB-signal uden bærebølge.
d) Et FM-signal.
e) Et CW-signal med morsetegnet W (det 

korrekte indbyrdes forhold mellem tegn
elementernes længde angives).

7) Forklar princippet for modtagning (detekte
ring) af
a) et AM-signal,

b) et ESB-signal,
c) et FM-signal.

8) a) Angiv de forhold ved et senderudgangs
trins konstruktion og indregulering, som 
har særlig betydning for undgåelse af BCA 
og TVI.

b) Tegn principdiagram af et antennefilter 
til indsætning ved en TV-modtager med 
henblik på dæmpning af forstyrrelser fra 
en HF-amatørsender.

9) a) Hvor mange decibel svarer til forøgelsen
af den maksimalt tilladte sendeeffekt ved 
overgang fra B-licens til A-licens?

b) Hvor mange gange større bliver feltstyr
ken ved denne effektforøgelse?

Besvarelse.
1) Fig. 1 viser det ønskede diagram, som jeg 

vil tegne det, men der er naturligvis andre løs
ninger, der er lige så gode. Den høje indgangs
impedans fås ved at bruge uafkoblet emitter- 
modstand i indgangstrinet samt ved modkob
lingen via R7—R3. Samtidig vælges RI og R2 
så store som muligt.
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2) Fig. 2a, b viser det typiske forløb af trio- 
dens Ia-Vg karakteristik. Arbejdspunkterne for 
klasse A-, B- ogC-drift er vist. Ved klasse A er 
arbejdspunktet midt på den lineære del af kur
ven, der befinder sig under Vg = 0. Klasse B 
kendetegnes ved, at der går anodestrøm i ca. 
halvdelen af perioden. Det korrekte arbejds- 
punkt findes ved at forlænge den lineære del til

skæring med grundlinien (la = 0) og gå lodret 
op til den krumme kurve igen. Der går således 
en lille hvilestrøm i røret, når intet signal på
trykkes. Ved klasse C forspændes røret så kraf
tigt negativt, at anodestrømmen er nul. Kurve
formerne for anodestrømmen i de tre tilfælde 
ses i fig. 2c. Øverst ses den sinusformede gitter- 
vekselspænding, der i tilfælde A svinger mellem 
Vg = 0 og det nederste punkt på den rette del 
af karakteristikken. Ved klasse B-drift er ano
destrømmen nul i den ene halvperiode og 
en sinus-halvbølge i den anden. Sådan da, idet 
krumningen på karakteristikken runder det hele 
noget af. Ved klasse C bliver anodestrømmen 
til nogle ret korte pulser, kortere jo længere til 
venstre punktet C ligger på fig. 2a, b. Gitter- 
spændingssvinget bliver her temmelig stort, og

sædvanligvis drives gitteret positivt i spidserne. 
Også i klasse B kan gitteret drives positivt.

Vg

ia

A

ia

B

ia

C
Fig.

3) Enhver halvbølgeantenne vil have en føde- 
impedans på omkring 75 ohm. En fødeledning, 
der afsluttes med en impedans forskellig fra 
den karateristiske, vil udvise et standbølgefor
hold større end én. Her får vi S = 600/75 = 
8. Hvis vi siger, at antennens fødeimpedans er 
70 ohm, kan dette være lige så rigtigt, men så 
får vi ikke så »pænt« et tal for standbølgefor
holdet! b) Der må menes ved senderens tilslut
ningspunkt - og så kan vi først trække det 
størst mulige antal halve bølgelængder fra, hvil
ket giver en »effektiv« længde af fødeledningen
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Hvis fødelednnigen ikke er tabsfri, bliver reg
nestykket ikke så simpelt.

c) På 7 MH5 er antennen en halv bølge
længde, og sådan én har en udstråling i vand
ret retning, som vist på fig. 3c. Den ligner et

liggende ottetal eller to cirkler, der rører hinan
den. Vinkelret på antennen er udstrålingen kraf- 
tigst, mens den i antennens længderetning er 
nul. På 14 MHz har vi en helbølgeantenne, og 
sådan én har nulpunkter både på langs ad og 
på tværs af antennens retning, som det ses på 
fig. 3c.

4) Ved telefoni er B-licensens maximale ef
fekt 50 w. input, a) Når virkningsgraden er 60 
% ,  bliver bærebølgeeffekten 60 %  af de 50 w,
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hvor ZO er den karateristiske impedans, der jo 
her er 600 ohm. Vi får derfor, da Z2 = 75 ohm:

på en kvart bølge. Sådan én transformerer som 
bekendt en impedans på Z2 om til en impedans 
Z1 efter følgende lov:

hvilket udlagt er 30 w. b) Vi erindrer, at side- 
båndsamplituden (altså spændingsmæssigt) er 
0,5 gange bærebølgens (for et af de to, side
bånd) ved 100 % modulation. Ved halvdelen, 
de opgivne 50 %  modulation, er sidebånds
amplituden kun det halve heraf, altså det halve 
af det halve eller en fjerdedel af bærebølgen. 
Effekten af et sidebånd bliver således en fjerde
del i anden potens eller en sekstendedel, eller i 
dette tilfælde 30/16 = ca. 2 W. c) Den tilførte 
effekt fra den modulerende LF-forstærker er 
halvdelen af inputtet ved 100 % sinusformet 
LF-spændingsmodulation. Her altså 15 W.

5) a) Q-tallet fortæller os, hvor mange gange 
parallelimpedansen (parallelmodstanden) for 
kredsen er større end reaktansen af spole og 
kondensator ved resonans. Vi husker, at reso
nans netop er kendetegnet ved, at spole og 
kondensator har samme reaktans. Vi kan altså 
let finde reaktansen X:

Og

For at få samme spænding over spole og 
kondensator (hvis reaktans er 15 gange mindre 
end modstanden), må der løbe en Q = 15 gan
ge større strøm gennem disse. Denne cirkula
tionsstrøm er altså 15 • 0,1 = 1,5 A.

6) Indhyllingskurven bliver i a) en sinus
kurve, eller, hvis man vil have både den nega-

= 166 • 10-12F = 166 pF.
b) De 40 W afsættes i 4000 ohm, og vi kan 

ved hjælp af Ohms lov finde spænding over og 
strøm i modstanden:



tive og positive med, 2 sinuskurver, som vist på 
fig. 6a. b) Når bærebølgen fjernes, mangler den 
til at sammenligne sidebånd med, og begrebet 
modulationsgrad har så ikke mere nogen me
ning. De to sinuskurver fra fig. 6a får nu fælles 
symmetrilinie, som det ses i fig. 6b. Dette er et 
dobbelt sidebåndssignal (DSB) uden bærebølge 
(eller et ESB-signal med to-tonemodulation!). 
c) og d) bliver ens, idet der udsendes et HF-

Fig. 6b

signal uden amplitudeændringer, e) Ser vi stort 
på afrunding af tegnformen for at undgå nøgle
klik, kan vi tegne et CW-signal som vist på fig. 
6e. Tegnelementernes forhold er angivet.

Fig. 6e

7) Princippet for modtagning (detektering) af 
de forskellige modulationsarter kan forklares på 
flere måder. For ikke at fylde OZ’s spalter med 
snak skal vi her fatte os kortest muligt: a) 
HF’en ensrettes i en diode, hvorved indhyllings
kurven fremkommer som en pulserende dc- 
spænding, hvor dc’en fjernes med en seriekon
densator. b) Når bærebølgen sættes til signalet 
igen, får man et AM-signal, der detekteres som 
forklaret under a). c) Der benyttes en FM- 
detektor, der omdanner FM til AM, som så de
tekteres som ovenfor beskrevet (f. eks. Foster
Seeley).

8) Også her kan man skrive en hel afhand
ling om emnet. Vi korter af med fare for ikke 
at få alt med: a) Undgå klasse C, undgå over
styring af klasse B-trinet, sørg for at parasitter 
ikke forekommer, brug pi-led og/eller lavpasfil- 
ter, dæmp alle utilsigtede signaler mest muligt,

Fig. 6c, d

Fig. 8

brug tæt metalkasse og filtre i strømforsynings
ledningerne. Brug ikke højere effekt end nød
vendigt for at gennemføre forbindelsen! (b Fil
tre har været vist i OZ og VTS, det væsentlige 
er her, at der skal anvendes et højpasfilter (fig.
8). Det er beregnet til at indskydes i et 300
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ohm twin lead-kabel (symmetrisk fødeledning), 
og det anbringes så tæt ved TV-tuneren som 
muligt - i praksis umiddelbart ved antennetil
slutningsbøsningerne, da man normalt ikke skal 
give sig af med at lukke naboens TV-kasse op. 
Fødes TV’et med 75 ohms coax-kabel, trækker 
vi en jordledning tværs gennem tegningen i fig. 
8 og smider den ene halvdel væk.

9) Effektgrænserne er ved CW 300 hhv. 100 
W og ved telefoni 150 hhv. 50 W, så forholdet 
bliver i begge tilfælde 3 gange, svarende til ca. 
4,8 dB. Dette svarer ikke engang til én S-grad!
b) Feltstyrken stiger naturligvis også 4,8 dB, 
svarende til et spændingsforhold på 1,73 gange.

Kommentarer.
Der er 9 spørgsmål, hvoraf 6 skal besvares 

rigtigt for at man kan besstå. Alle beregninger 
er meget elementære og vil kunne gennemføres 
af enhver, der har 1) de nødvendige skolekund
skaber til at forstå elementær aritmetik, 2) stu
deret VTS’ 4. udgave, 3 fulgt med i OZ i nogen 
tid, bl. a. og især disse opgavers gennemgang, 
der kommer to gange om året. Det er jo faktisk 
de samme spørgsmål, der kommer igen og igen, 
til en vis grad dog i forskellig forklædning - det 
skal jo heller ikke være det rene afskrivningsar
bejde!

Den, der melder sig til A-prøven efter at have 
sat sig grundigt og systematisk ind i stoffet, vil 
bestå - næsten med stats- og bankgaranti. Til 
gengæld er spørgsmålene sådan, at man garan
teret vil dumpe, hvis man ikke har fulgt OZ og 
læst VTS, uanset ens øvrige uddannelse, hvor 
høj denne end monne være!

Vy 73, OZ7AQ.

Begynder-tips
Af OZ7XG

Diagrammet viser en oscillator, der kan gøre 
god fyldest som BFO (beat-frekvens-oscillator) 
i området fra 445—500 kHz, det område, hvor 
de fleste transistorradioers mellemfrekvens for 
HF-stationerne er beliggende.

Konstruktionen er fremstillet med flere for
mål for øje. Heraf er det væsentligste, at be
gynderen selv kan bygge en forholdsvis ukom
pliceret enhed, der sætter ham i stand til at 
lytte CW og ESB på en almindelig radio. Der
udover er den fortrinlig til trimning af mellem
frekvensen i stationsmodtageren og endelig kan 
man, som vist, stiplet, indskyde en 3 pF varia
bel kondensator, hvorved den kan bruges på 
begge sidebånd.

Printplade kobbersiden

Diagram

Monteringsplan
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En beam antenne for tyve meter
Af Verner Hartvig-Sörensen OZ5VS/SM4DTL 
Innersvängen 20, 65468 Karlstad, Sverige.

Den følgende konstruktion kom til verden, efter 
at jeg i flere år havde ærgret mig over at måtte 
råbe i flere timer, hver gang der var sjældne 
DX-stationer på båndet.

Somme tider spekulerede jeg på at lave et 
stort PA-trin og på den måde nå bedre resulta
ter. Til andre tider var drømmen en rigtig stor 
Quad på taget af huset eller i haven.

PA-trin koster mange penge, og Quad-anten- 
ner er ikke netop den slags buske, man helst 
ser i haven.

I den amerikanske håndbog fandt jeg en kort 
beskrivelse af en kompakt 20-meter beam, 
som så tiltalende ud.

Bomlængden var 375 cm, og det længste ele
ment var ikke mere end 6 meter.

Aluminiumsrør, plexistav og rør indkøbtes

for ca. 80 kroner. Nu sidder antennen på plads 
og fungerer så fint, at jeg næsten ikke kan få 
tid til at skrive denne artikel.

Det meste af arbejdet var klart efter ca. 2 
dages fritidsarbejde - så tag en pause fra sende
ren og gå igang - ved hjælp af beamen kommer 
din tid ved senderen til at blive meget mere ef
fektiv.

Først en forklaring på, hvad de forskellige 
tegninger viser.

Fig. 1. Antennen med rørlængde og mål for 
spacing. Under midtpunktet af hvert element 
står der, hvor mange vindinger der skal være 
på den respektive spole.

Fig. 2. Viser antennens montering på bom
men.

Fig. 3. Montering på antennerotor.
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Skorstensbeslag

Fig. 4. Spoleopbygning og montering af ele
menter.

Materialet er aluminiumsrør med 1 mm 
vægtykkelse. Plexistaven, som spolen vikles på, 
er 15 mm i dameter, første aluminiumsrør har 
en ydre diameter på 17 mm, næste 15 mm og 
den justerbare del 13 mm.

Plexirøret, som til sidst sættes over spolen 
for at beskytte, samt for at give stabilitet, skal 
have en indre diameter på 17 mm.

De forskellige rør skal skydes ca. 20 cm ind 
i hinanden. Det yderste rør skal kunne skydes 
frem og tilbage, men alligevel give god kon
takt — det klares ved at klemme mellemrøret en 
lille smule sammen.

De samlinger, som ikke behøver justering, 
låses med en metalskrue, hvorefter plastictape 
eller lim anvendes for at forhindre, at vand 
kan komme ind i elementet.

De tre spoler vikles med 1 mm lakisoleret 
kobbertråd. Endvidere afisoleres og bankes, så 
de bliver flade på en længde af ca. 10 cm. I 
plexistaven files et lille spor, som gør, at tråden 
kan få plads mellem aluminiumsrør og plexi- 
stav. Yderste del af spolen bøjes til en slags 
krog, som placeres i et hul boret i spoleformen.

En ring af »Kaffedåseplade« lægges derefter 
omkring staven og loddes til spolen, som slutte- 

> lig presses ind i aluminiumsrøret.
Vindingerne på spolen skal efter indtrimning 

ca. 1,5 m over jorden låses med lim (Araldit).
Uden på de plexirør, som skal beskytte spo

lerne, vikles en link med 6 vdg. Disse links skal 
anvendes til at »dippe« respektive elementer, 
samt for antenneelementet. Desuden for tilslut
ning af den 60-ohms coax TV-type.

Efter justering af spolerne lægger man en 
bred plastictape omkring plexirør og element 
for at få antennespolerne vandtætte.

Tag nu de færdigmonterede elementer og ju
stér dem hver for sig ved hjælp af et GDM. Gør 
det med elementet placeret i nogenlunde frie 
omgivelser i ca. 1,5 m højde og kun ved at æn
dre spacingen på spolerne.
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Justér til resonans ved følgende frekvenser:
Reflektor 13,0 MHz.
Antenne 13,5 MHz.
Direktor 14,2 MHz.
Spolerne låses nu med lim og antennen mon

teres på bommen.
Placer nu antennen i en passende højde, hvor 

der findes mulighed for at fortsætte indtrim- 
ningen (jeg placerede den 4,5 m oppe og kunne 
nå den fra taget af garagen).

En feltstyrkeindikator placeres 10-20 m fra 
antennen — senderen sættes på med lille effekt 
- med antennen rettet mod feltstyrkemåleren 
justeres direktoren til at give max. udslag, juste
ringen drejer sig om 2-3 cm.

Derefter kommer turen til reflektoren, her 
drejer det sig om 5-6 cm.

Prøv så front-til-back forholdet, men husk, 
at max gain fremad ikke kan opnås samtidig 
med største dæmpning bagud — jeg har valgt at 
få max gain og har endog ca. 20-25 dB dæmp
ning bagud.

Prøv også en justering af spacingen mellem 
elementerne (max 5 cm).

Juster til slut SWR ved at ændre lidt på an
tenneelementets link.

Når man i ca. 4 meters højde lægger anten
nens resonans omkring 14,1 (aflæses på SWR- 
meteret), havner man omkring 14,2 MHz, når 
antennen kommer op på den dobbelte højde.

Vil man have antennen meget bredbånds, 
flytter man frekvensen for direktoren højere op 
og evt. også reflektoren længere ned.

Ved en sådan justering mister man selvfølge
lig en del gain.

Min antenne har et SWR som følger:

14.0 MHz 1,7
14.1 MHz 1,2
14.2 MHz 1,1
14.3 MHz 1,5
14,35 MHz 1,8

Justeringsarbejdet tager tid, men er interes
sant og motionsgivende.

Jeg kan dog trøste evt. byggere af antennen 
- det eksemplar, jeg byggede først, fungerede 
omgående uden besværlige justeringer - des
værre var bommen provisorisk, hvilket førte til, 
at et par af elementerne blev ødelagt.

Hos mig var beamen fra begyndelsen ikke 
udrustet med rotor - masten var monteret på 
en sådan måde, at det var muligt at dreje det 
hele nede fra jorden.

Nu har jeg fået monteret en TV-antenne
rotor, som fint klarer det hele.

Som det fremgår af tegningerne, blev fastgø
relsen til rotoren løst ved at anvende et skor
stensbeslag.

Teoretisk burde gain for en sådan beam lig
ge omkring 6 dB over en dipol. For det meste 
ligger mine rapporter i sammenligning med min 
GP 2-4 S-grader bedre.

Uden at have målt det virkelige gain i dB 
kan jeg sige, at jeg aldrig har kørt så mange DX 
så let og på så kort tid, som siden jeg satte den
ne beam op.

Vil du drøfte det hele yderligere, går det fint 
pr. brev eller på 80 m SSB alle hverdage mel
lem kl. 2200-2300.

Teknisk redaktion i fremtiden
Forhandlinger med HB har medført, at TR’s 

arbejdsvilkår fremtidig lettes væsentlig, hvorfor 
undertegnede har indvilget i at fortsætte som 
TR indtil videre. Bl. a. indtræder OZ2NG, 
Niels Gundestrup, i teknisk redaktion med virk
ning fra 1. december 69.

OZ6NF, Gunnar Juul-Nyholm, har ønsket 
at fratræde posten som redaktør af brevkassen, 
hvilket sker fra den 1. januar 1970. Brevkassen 
redigeres indtil videre af Teknisk Redaktion, 
således at breve fremtidig bedes sendt til TR, 
OZ7AQ.

Samtidig skifter OZ teknisk tegner. Der er 
indkommet et væld af tilbud efter annoncen i 
november OZ, og afgørelsen er svær. Overgan
gen vil muligvis kunne bemærkes, men vi gør, 
hvad vi kan, for at der ikke skal blive tale om 
ulemper for læserne.

Må jeg takke de afgående medarbejdere for 
et dygtigt og godt samarbejde samt ønske 2NG 
og den nye tegner velkommen i OZ’s spalter.

Og så ønsker jeg alle læsere god jul og godt 
nytår!

OZ7AQ.
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Indledning
Med dette årets sidste nummer af OZ forla

der Gunnar, OZ2NF redaktionen efter eget øn
ske. Vi benytter lejligheden til at takke 6NF for 
det store arbejde med teknisk brevkasse. Denne 
læserservice, der — ikke ulig isbjerget - kun for 
under 50 % vedkommende kommer til udtryk 
i OZ’s spalter, idet 6NF har besvaret et utal af 
breve direkte og derved har dækket et stort og 
væsentligt behov.

I fremtiden vil den tekniske redaktion, d. v. s. 
OZ2NG, Niels Gundestrup, og undertegnede 
OZ7AQ besvare spørgsmålene. Og så giver vi 
for sidste gang her i brevkassen ordet til 6NF:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have oplyst, om man kan 
abonnere på OZ-tidsskriftet for Kortbølgeradio, even
tuelt med nogle numres tilbagevirkende kraft, uden at 
være medlem? 1 benægtende fald, hvad er så betin
gelserne for medlemsskab, og hvad koster det?

Svar : Nej, OZ er et medlemsblad, Så vidt jeg hu
sker, skal en medlemsbegæring godkendes af bestyrel
sen, og kontingentet er vist 45 kr. om året. Til gen
gæld er så OZ gratis. - Du må undskylde, at dette er 
fortalt noget svævende, men det skyldes, at folk, der 
for alvor er angrebet af radiobacillen, vist aldrig 
overvejer disse ting, for det er så selvfølgeligt at være 
medlem af EDR, som at indånde luften. (Ikke sandt?) 
- Men nu sender jeg dit brev til vor kasserer, så hører 
du nok fra hende.

Spørgsmål: Jeg bor i en stuelejlighed og har ingen 
mulighed for at lave en antenne på taget. Hvordan 
laver jeg en god stueantenne og jordledning?

Svar: Jeg vil ikke insinuere noget ved at tænke på 
ordsproget om tåben og de ti vise, men dit problem 
er meget vanskeligt. Nå ja, jordledningen er måske til 
at overkomme, idet du formodentlig kan få en kraf
tig ledning ud af et vindue ned til en metalstang i jor
den? Antennen er værre. På 80 og 40 m er der næsten 
intet at gøre med hensyn til senderantenne, hvis du 
ikke kan få listet en tråd over til et højt træ eller mast. 
En ganske tynd tråd er næsten ikke til at se oppe i 
luften. For resten, hvad skal det sige, at du ingen 
mulighed har for at lave en antenne på taget? Jeg 
tror, at mange amatører vil være skeptiske ved at hø
re det. Hvis du overhovedet kan få en tråd eller et 
kabel derop, evt. via en udluftningskanal, kan du sik
kert få monteret en antenne, hvis du kan kommer ud 
på taget. Med tynd tråd kan den ikke ses nede fra. 
Måske kan den i stedet sættes lige under tagryggen 
under taget? - Bortset herfra er der den såkaldte vin
dueskarmantenne, som består af et aluminiumsrør

Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktør (se 
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlems- 
nummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet 
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

stikkende lige ud fra vindueskamren, jo længere jo 
bedre. Den kan anvendes, bedst på 15 og 10 m, men 
20 m kan vist bruges. Den skal selvfølgelig tilpasses 
til senderen med et antenneafstemningsled, men det 
skal mange antenner. Den er ikke særlig effektiv i 
sammenligning med en trådantenne i god højde, men 
nok det bedste i en stuelejlighed. Til modtagerbrug 
er det hele ikke så kritisk, da antennen her godt må 
være lidt dårligere end til senderen. Prøv med en tråd 
rundt i stuen, varmeapparatet, og jordledningen.

Spørgsmål: Jeg har fået fat i nogle amerikanske 
rør, men det har ikke været mig muligt at finde de 
europæiske ækvivalenttyper. De hedder 12K8, 
6AN5WA og 5615. Hvis det er muligt, bliver jeg glad 
for data.

Svar: 12K8 ligner ECH4 i data, men har kun den 
halve stejlhed, og bruger 12 v på glødetråden. Sokkel
forbindelserne er også anderledes. Det kan ikke svare 
sig at bruge det til noget som helst nyt nu om dage. 
6AN5 er et lille udgangsrør, beregnet til bredbånds
eller videoforstærkere. Det kan også bruges som sty
rerør til sendere, idet det vel kan give ca. 5 W HF fra 
sig i kl. C, og et par watt i kl. B. Det bruger 6,3 V og 
450 mA til glødetråden, og ved 35 mA anodestrøm 
er stejlheden 8 mA/V. Max. anodetab er 4,2 W. En 
typisk værdi for katodemodstanden er 180 ohm. - 
5615 kender jeg ikke.

Spørgsmål: Jeg mangler et diagram over et samta
leanlæg (som vi skal bruge på en skydebane), og vil 
derfor spørge dig, om et sådant kunne komme i bla
det. Jeg har et par OC74 som måske kan bruges.

Svar: Der er det ved samtaleanlæg, at man kan 
købe et ganske udmærket i legetøjsforretningerne til 
36,50 kr. Da man ikke engang kan købe de nødven
dige stumper for det dobbelte, kan man således risi
kere at blive upopulær hos sine venner, når man for
klarer dem det, for de tror sjældent på, at det er der
for, man ikke vil lave det. Til langt de fleste private 
formål er det sæt helt tilstrækkeligt, og så skal der 
megen entusiasme til at bygge et selv?

Glædelig jul og et godt nytår fra OZ6NF.

Bliv medlem af EDR 
og modtag OZ hver måned 

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

Fru Grethe Sigersted, 
Borgmestervej 58.

8700 Horsens.
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Meddelelse fra Hovedbestyrelsen SOMMERLEJR PÅ BORNHOLM
På et hovedbestyrelsesmøde i Korsør i weekenden 

39.-30. november 1969 forkastede hovedbestyrelsen 
det af P&T-udvalget udarbejdede forslag til ændring 
af vore licensbestemmelser.

Hovedbestyrelsen vil nu arbejde videre med hen
blik på en forbedring af licensforholdene.

Vy 73 de OZ1BP, formand.

HB-mødet i Århus d. 18./19. oktober 1969.
Mødt: 1BP, 2KP, 2MI, 2NU, 3Y, 4GS, 5RO, 5WK. 

7XG, 9DA, kassereren, HR og 7DX.
IBP bød velkommen til den nyvalgte HB, der kon

stituerede sig med 7XG som næstformand, 7DX som 
sekretær og 4GS som HB’s kasserer. Man diskuterede 
i formandsberetningen en artikel i CB-bladet »X-ray 
nyt«. Der var efter diskussionen enighed i HB om 
ikke at foretage sig noget på grund af den form, artik
len havde haft. Indkomne forslag: 2KP ønskede, at 
EDR udtræder af Region I. Ved afstemningen stemte 
kun 2KP for, mens resten af HB stemte imod. Forsla
get var forkastet. På forslag af 2KP vil udvalget for 
lovændringer se på det forslag, som 3SH kom med på 
GF-69 om, at forslag kun kan behandles på GF, så
fremt forslagsstilleren eller dennes befuldmægtigede 
er til stede. 2KP foreslog eksklusion af 5NU; sagen 
udsættes indtil sidste møde inden næste GF. På forslag 
fra 2KP blev det vedtaget, at stencil med forslag til 
behandling på et HB-møde senest 12 dage før mødet 
kan sendes til kassereren. 15 eksemplarer kan også 
sendes direkte til sekretæren. Kassereren fremlagde 
regnskabet, der blev godkendt. HB godkendte en log, 
som VHF-manageren havde indstillet til diskvalifika
tion. Man nedsatte et PR-udvalg bestående af DR1521, 
5RO og 9DA. Udvalget har til opgave at udarbejde 
forslag til propaganda for EDR, planlægge lands
stævne etc. Strukturarbejdsgruppen SAG sammensattes 
af 7XG (fmd), 3Y og 5WK. Ræveudvalg: 2NU, ILD, 
8FG, 4AO, 5WK og Henning Jeppesen. Budgetudvalg: 
1BP, 4GS og 7XG. Foredragsudvalget fortsætter ved 
3RC. 5RO tager sig af kontakten til de handicappede. 
3AG er kontaktmand til JOTA. 2NU tager sig af det 
nordiske samarbejde. Driften af EDR’s bibliotek vare
tages indtil videre af 5IH. Det er kun afdelinger, der 
kan låne fra biblioteket - ikke enkeltpersoner. 7DX 
fremlagde mundtligt P&T-udvalgets forslag, der efter 
trykning vil blive sendt til HB-medlemmerne. M.h.t. 
stemmeafgivelsen fra de grønlandske medlemmer blev 
det vedtaget, at såfremt stemmesedlen når frem, inden 
revisorerne foretager kontrollen, kan sedlen godken
des. 7DX meddelte, at han i marts måned havde ud
sendt et spørgeskema til lokalafdelingerne. Der var fin 
svarprocent, men nogle få afdelinger ville ikke svare. 
HB vedtog, at disse afdelinger ikke vil få »OZ« eller 
morseattester, førend sagen er bragt i orden. 5WK øn
skede til stadighed hele båndplanen omtalt samlet i 
»OZ«. Næste møde afholdes 29./30. november 1969.

OZ7DX, sekretær.

På grund af utallige opfordringer fra amatører i 
både ind- og udland, vil vi forsøge at gentage den 
hyggelige og kammeratlige atmosfære, der var om
kring sommerlejren i 1967 på Bornholm. Dette vil vi 
forsøge at gøre ved at holde en international Ham- 
meeting på Lyngholt Camping midt i den skønne 
nordbornholmske natur. Lejren vil blive afholdt i tids
rummet 12/7-19/7-1970, og EDR’s formand OZ1BP 
har lovet at være til stede ved åbningen af lejren. 
Hvad skal vi så foretage os disse 7 dage.

Yi påtænker at lave forskellige arrangementer både 
for dig, din kone, forlovede, samt børn. Bl. a. arbej
dende radiostationer på alle bånd, rævejagter, mobil
tester, demonstration af radioudstyr, udflugter, hygge- 
aftner m. m. Alt tyder på at det vil være muligt at få 
serveret morgenmad, frokost og varm map på pladsen 
til særdeles rimelig pris.

Indkvarteringen på pladsen sker ved, at du med
bringer dit telt/campingvogn og anbringer det/den i 
grønsværen. Hvis du ikke vil bo i telt findes der i få 
kilometers afstand masser af hoteller og pensionater, 
hvor det allerede på nuværende tidspunkt vil være 
klogt at reservere sig plads i nævnte tidsrum, som er 
den absolutte højsæson på Bornholm.

Vi plejer altid at have megen sol og varme i juli 
måned, og vi håber derfor at 1970 ikke skal blive no
gen undtagelse. Vi kan naturligvis ikke på dette tids
punkt have programmet klart for hele lejren, men 
nærmere vil følge i senere OZ.

Vi ved at mange allerede på nuværende tidspunkt 
lægger planer for den kommende sommerferie og 
syntes derfor, at du skal have mulighed for at have 
»Sommerlejr på Bornholm« med i overvejelserne.

Alle forespørgsler og tilmeldinger til sommerlejren 
bedes indgivet til OZ4FF, Box 121, 3700 Rønne, 
hvorfra også tilmeldingsblanketter kan rekvireres.

Vi håber det vil være muligt at komme op på mere 
end de ca. 150 deltagere, der var ved sidste sommer
lejr. Priser, program og yderligere oplysninger vil 
komme i senere OZ.

Vy 73, P. B. V., sekretær OZ4AO Jens.

Der er vel næppe noget andet tidsskrift, der læses 
mere omhyggeligt end OZ. Selv annoncernes ordlyd 
bliver omhyggeligt gennemgået, men man konstaterer 
gang på gang, at de samme firmaer kører med de 
samme annoncer igennem måneder. Det vil være for
friskende, hvis der blot hver anden måned kom nye 
ting på markedet, for der må da være mange andre 
ting på lageret, man kan udbyde til salg.

8MK Maralu.
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Båndplan contra frekvenssving.
I nov.-OZ fremsætter OZ2DL nogle kommentarer 

angående frekvenssving ved anvendelse af PM-FM på 
2 m båndet. 2DL forbinder diskussionen desangående 
med påmindelserne om at overholde den af Region I 
anbefalde båndplan for 2 m båndet.

Selv om jeg ikke i øjeblikket er aktiv på VHF-UHF 
båndene, så synes jeg, ud fra mit kendskab til ama
tørtrafik på disse bånd, at 2DL’s læserbrev fortjener et 
par ord med på vejen.

Det kan ikke være rigtigt, som 2DL gør det, at 
blande diskussionerne om frekvenssving og om bånd
plan sammen. Disse to ting må skulle diskuteres 
hver for sig, da de for så vidt ikke har ret meget med 
hinanden at gøre.

Grunden til Region I’s båndplan er vel den, at alle 
radioamatører skal have mulighed for at pleje deres 
interesser på 2 m båndet, uden at de derved generer 
hinanden for meget. Dette gælder også for danske 
radioamatører, såvel nybegyndere, oldtimers som ka
nalskippere og andre, især da det har vist sig, at man 
i andre europæiske lande i det store og hele kan over
holde båndplanen, som jo i øvrigt ikke er lov. Det er 
beklageligt, at vi danskere endnu engang skal vise, 
hvor små sko vi går i, ved ikke at overholde denne 
båndplan.

Flvad frekvenssving angår, så kan man i UKW- 
Berichte 3-69 læse, at Region I anbefaler, at man 
ved FM-modulation på VHF anbefaler 12F3 (± 3 
kHz frekvenssving med en højeste modulationsfre
kvens på 3 kHz). Grundene til dette valg er mig 
ukendte, men man må vel formode, at man har tænkt 
på, at et sådant signal uden besvær lader sig modtage 
på en modtager uden FM-detektor. Et sådant signal 
har da også kun beskedne fordele i forhold til et AM- 
signal. Man har sikkert også tænkt på den stigende 
trafik på 2 m båndet, hvor der ved gode forhold kan 
være pladsmangel. Men da vi lever i VFO-ens tids
alder, skulle det nu ikke spille nogen større rolle, som 
et signal fylder 12 eller 24 kHz, man kan som regel 
finde et sted, hvor der er plads. Selv om vore licens
bestemmelser tillader endnu større frekvenssving, så 
vil anvendelsen af 16F3 være et rimeligt kompromis. 
Større frekvenssving kan dårligt forliges med det 
tekniske niveau, VHF-UHF teknikken befinder sig på 
i dag, og mindre frekvenssving har ingen interesse.

Vy 73 de OZ1FF, medl. nr. 7767, 
Kjeld Bülow Thomsen.

EDR kan nu igen levere
RTTY materiel

Ligeledes haves også en del reservedele på lager. 
Hvis du har brug for en RTTY, så skriv til os. 
Pris kr. 130,- incl. moms, ekskl. fragt.
Papir i ruller å 3,00 pr. rulle incl. moms.
Farvebånd pr. stk. 5,00 incl moms.

OZ2UD . OZ4GS
Bygaden 20, 4174 Jystrup, Midtsj.

Borgmestervej 58, Horsens.

Hørt på 80 meter.
»Modulation og mikrofon psykopater«.
Hvad mon det betyder, er der nogen, der føler sig 

truffet. OZ7HR.

I tilslutning til 2DL’s indlæg skal det lyde til vor 
HB : Hold fingrene fra vore rettigheder på 2 m, hold 
op med at spekulere på en handel med vort store fre
kvenssving som betaling, der er fortsat rigelig plads på 
2 m, også vore HB-medlemmer kan være der, hvis de 
ellers vil, og vore nye C-amatører skal kunne være der, 
de er ikke godt modtaget på HF-båndene.

HB-medlemmerne skulle holde sig for gode til 
dette hemmelighedskræmmeri - det skal være med
lemmernes interesser, der skal varetages, og absolut 
ikke noget med indskrænkninger i vore rettigheder el
ler noget så usselt som en studehandel med vort fre
kvenssving som indsats.

En evt. betænkning om regler for amatørsendetilla
delse bør ubetinget diskuteres på en generalforsamling 
før den afleveres til P.&T., således at den kan rettes 
ind efter flertallets ønsker, således at den bliver udtryk 
for medlemmernes ønsker. Den skulle ikke kun være 
et udtryk for enkelte brushoveders snævre interesser 
og ideer.

Det er ejendommeligt med disse lukkede møder om 
en ting, der er så vigtig for alle medlemmerne, det 
tyder ikke på, at der er »rent mel i posen«.

Jeg vil henstille til HB, at denne betænkning bliver 
trykt i OZ, inden P.&T. får den, evt. at vi kan disku
tere den på generalforsamlingen.

73, OZ6UP Knud Pind.

N.B. Der er forhåbentlig ikke økonomiske interesser 
med i sagen.

Skål!
For enhver radioamatør er det bekendt, at udbredel

seshastigheden af den fra hans antenne udstrålede el
ler modtagne elektromagnetiske bølge er lig med lys
hastigheden.

Alligevel tror jeg, at det kun er for de færreste, at 
den dermed yderst snævert forbundne »Buch-Ander• 
sen-konstante« er et begreb. Denne blev fornylig 
offentliggjort i »Ingeniørens Ugeblad«, sikkert til 
udvidelse af almendannelsen og i alle tilfælde hos 
mig udløste den en øjeblikkelig tørstfornemmelse.

Konstanten er formodentlig en af de størst fore
kommende tal og lyder:

Kba = 2,4 • 1051

Den giver udtryk for det antal bajere, som kan 
tappes af et kubikylsår øl.

Der ville i hvert fald være nok til os alle.
Skål!
Undertegnedes efterregning gav med 

1 lysår = 9,4608 • 1212 km 
V K = 2,257576 • 1051.

Vy 73 og venlig hilsen 
OZ7XE, Wolfgang Muller.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department) 

Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.

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

Red. DX-stof: OZ3V
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

Diplome Albert Schweitzer.
Den franske sektion fra department 68 i samarbejde 

med TR8-stationer i Gabon har indstiftet ovennævnte 
diplom (D.A.S.), som kan opnås af enhver amatør og 
swl’s, som kan fremvise bekræftelse på følgende for
bindelser.

Forbindelserne må være udført over en hvilken som 
helst periode begyndende d. 1. oktober 1969 - alle 
sendetyper og alle bånd mellem 3,5 og 29,7 MC/s. må 
benyttes.

Der skal forelægges 30 qsl-kort fordelt således:
2 QSL fra department 68 
2 QSL fra TR8 og 

26 QLS fra 26 forskellige af nedenstående 
byer:

CE3 Santiago de Chile ON Bruxelles
CX1 Mjontevideo OZ København
DL7 Berlin PAØ Amsterdam
EA4 Madrid PY2 Brasilia
G London SM5 Stockholm
HB9 Bern SP Warszawa
HK3 Bogota UA Moscow
Il Rom VE3 Ontario
JA1 Tokyo VK1 Canberra
HK6 Honolulu W/K3 Washington
KL7 Oordova XE1 Mexico City
LA Oslo YU Belgrade
LU Buenos Aires YV5 Caracas
OE1 Wien ZL Wellington
OH Helsinki ZS1 Cape Town

For VHF stationer gælder 3 forbindelser med 3 
lande bortset fra ens eget og efter midnat (mellem kl. 
00,00 og 02,00) lokal tid.

Kun forbindelser opnået fra faste stationer er gæl
dende.

Ansøgninger, der skal formes som log-uddrag skal 
signeres af to amatører eller Tr.Dept., der ved nævnte 
underskrift bekræfter QSL-kortenes tilstedeværelse, 
sendes sammen med stationens eget QSL-kort og 5 
IRSs til:

A. R. S. F9KJ
68 - Flaxlanden - France.

R.T.T.Y. Contest
Via OT OZ8O har vi modtaget skrivelse fra 

B.A.R.T.G. Contest og Award manager, der bringer 
resultaterne fra gruppens kontest på VHF. Denne 
kontest blev afholdt for første gang, hvilket sikkert er 
årsagen til at indgangen af logs var relativ lille. Det 
må håbes, at dette arrangement fremover må samle 
et stigende antal af VHF operatører.

På 70 MHz båndet var der slet ingen logs.
På 144 MHz følgende:

1. DJ8BT 452 p. 3 QSO’s, 2 lande, 310 km 
længste dist.
2. PA0PWG 448 p. 7 QSO’s, 2 lande, 310 km 
længste dist.
3. ON5BV 422 p. 2 QSO’s, 2 lande, 210 km 
længste dist.
4. DL8CK 212 p. 2 QSO’s, 1 land, 125 km 
længste dist.
5. G8BNW 207 p. 3 QSO’s, 1 land, 75 km 
længste dist.
6. PA0YZ 207 p. 5 QSO’s, 1 land, 52 km 
længste dist.

På dette bånd deltog desuden: DK1NS, DL2QH, 
G6CW, G8CVO, ON5HB, PA0CRX, PA0DLC, 
PA0IF, PA0JHM og PA0LAN.

432 MHz båndet: Ingen logs.
Contest-managerens adresse er: G8CDW - 33b 

Wind Miil Hili, Enfield, Middlesex, England.

Gensidighedslicensering
USA har nu gensidighedslicensering med Østrig, 

Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Luxem
bourg, Monaco, Holland, Norge, Portugal, Sverige, 
Schweiz og England.

Mere RTTY
OZ6OB placerede sig som nr. 16 med 780 points i 

den første RTTY-WAE Contest. I1KG var bedst i 
Europa med 7480 points og udenfor Europa lå 
W2RUI i toppen med 20,350 point.

Diplomas of the French Americas (DAF)
Certifikatet opnås ved forbindelse med FG7, FM7, 

FP8, FS7, FY7 efter 1. januar 1966. Stationer i Euro
pa må have haft 2 QSO’s med FG7, FP8, FY7 og 1 
QSO med FM7 eller FS7.

Liste over forbindelser bekræftet af Tr.Dept. og 
ledsaget af 10 IRC’s sendes til Alex Desmeules 
VE2AFC, P.O.Box 382, Quebec 4, Canada.

New Jersey QSO Party
OZ2NU opnåede et helt point - (1) - i Engléwood 

Amateur Radio Association New Jersey QSO Party - 
og for denne enestående præstation - som eneste OZ 
- ankom et flot diplom. (Hi).
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Til alle Amatør-radio Organisationer
Gentlemen!
Dette for officielt at meddele Dem om oprettelsen 

af International DX Organisation, hvis hovedformål 
er at etablere et nyt verdensomspændende DX-diplom 
svarende til tidens ønsker og krav.

Som man meget vel ved, er der i dag kun et inter
nationalt diplom, som blev indstiftet i 1925 og sat 
under formynderskab af IARU i 1930 - nemlig WAC.

Siden da er der ikke indstiftet noget internationalt 
diplom i tilknytning til en virkelig international orga
nisation, men kravet eller behovet og ønsket om et 
sådant diplom har været næret i lang tid af mange 
DX’ere.

I dag er vi glade for at kunne annoncere, at IDXO 
har færdig-kompletteret sin organisation og har en 
virkelig international ledelse fra alle 6 verdensdele 
samt et Geneve HQ-team, der tjener som et general
sekretariat, der samtidig publicerer reglerne og den 
officielle prefixliste for

International Call Areas Award
Efter yderligere kommentarer signeres brevet af 

Roy Stevens, G2BVN, der er DX-organisationens før
ste præsident.

Vi kan desværre ikke bringe disse regler i deres 
fulde udstrækning her i »OZ« lige så lidt listen over 
de 447 call områder.

Kim skal vi sige, at opgaverne ser interessante ud, 
samt at man må forudse en omfattende aktivitet og 
også et vist åremål, inden man kan blive indehaver 
af alle 4 klasser af dette diplom.

Men man kan få det morsomt »hen ad vejen«, og 
de to første klasser skulle nok kunne opnås indenfor 
en rimelig tid.

Desværre er også dette diplom behæftet med en 
skønhedsfejl og det er de urimelige afgifter, der kræ
ves.

Først kræves der en ICAA Record-book (en firm 
for logbog) til 27 IRSs. I denne logbog sidder en re
kvisitionsblanket til brug ved bestilling af en Applica
tion Record Book.

Og denne ARB er kun gyldig for én af diplomets 
klasser eller henholdsvis for cw eller fone, mixed eller 
RTTY.

Disse bøger koster 18 IRCs stykket og kan kun fås 
ved henvendelse til IDXO HQ i Geneve.

Dog skal det tilføjes, at ved køb af de to bøger op
nås der samtidig medlemskab i IDXO. Hvad dette 
indebærer af fordele, er vi ikke informerede om. Da 
vi ikke kan gengive regler og lister her i OZ, må vi 
bede interesserede om at skrive til IDXO.

Vi har nogle få blanketter her på Tr.Dept. men da 
de ikke dækker ret langt vil det være sikrest, at skrive 
direkte til:

IDXO - Box 543 - Geneva 3, Switzerland.
OZ2NU.

QSL-manager for JW1CI
Dette for at meddele, at jeg har påtaget mig at 

være QSL-manager for IW1CI fra hans 1. QSO på 
Bear Island og indtil hans tilbagerejse til Norge næste 
sommer. JW1CI er aktive på alle bånd med cw og 
ssb.

QSL bedes sendt til min adresse: John-Erik Roth, 
LA9BL — Box 26 - N2059 - Trandum - Norge.

J.O.T.A.
Der vil sikkert komme et fyldestgørende referat 

eller omtale af dette års J.O.T.A. fra vor kontakt
mand 3AG, men jeg kan ikke undlade at ytre min 
glæde over den aktivitet, der har været i år.

Der har i alle tilfælde været nedenstående spejder
troppe i gang over de anførte amatørstationer:

2. Viborg trop over OZ5JR
1. Silkeborg trop, DDS over OZ7SAC
Kaj Lykke trop, DDS over OZ8HT
Holstebro trop over OZ4DG
Fri Fugle trop, DDS over OZ5FW
Herlufsholms gruppe over OZ8NST
1. Ejby trop, DDS over OZ3FYN/P
1. Hornslet trop, DDS over OZ1DDS
Hertug Hans’ trop, KFUM over OZ4FA
Jersie-Solrød gruppe - Ugledivisionen, KFUM over
OZ4AZ.

NRAU-testen 1970
Tidspunktet er nu kommet, hvor der skal indkaldes 

til NRAU-test på ny, og samtidig som helhed en præ
sentation af de nye regler for denne test. Det er 
SRAL, Finland, der står som arrangør.

1. Tidspunkt:
Lørdag og søndag den 3. og 4. januar 1970.

2. Testperiode:
Lørdag: 13,00-15,00 G MT CW

15.30-17,30 G MT Fone 
19,00-21,00 GMT CW
21.30-23,30 GMT Fone 

Søndag: 05,00-07,00 GMT CW
07.30-09,30 GMT Fone.

3. Frekvensområder:
3510-3560 kHz CW 3600-3700 Khz Fone 
7010-7040 kHz CW 7040-7100 Khz Fone.

4. Udveksling af rapporter og numre
RS(T) + løbende nummer + valgfri kode på 5 

bogstaver.
Ex. cw 579001 PELLE, fone 57001 PELLE. 
Løbende nummer begynder med 001. Bogstaverne 

Å, Ä og 0 må ikke anvendes.
Under efterfølgende QSO sendes den bogstavgrup

pe, der er modtaget under forudgående forbindelse.
I cw-klassen anvendes een nummerserie, i fone-klas- 

sen anvendes en ny nummerserie.
QSO’s og numre føres kronologisk i loggen uden 

hensyn til bånd. Kun een log - ikke separate logs for 
hvert bånd.

5. Pointsberegning:
Kun een QSO med hver station på samme bånd i 

samme periode er tilladt. Hver ret modtaget og af
sendt kodegruppe giver 1 point. Hver QSO kan såle
des give 2 points. Deltagere, der har haft QSO med 
station, som ikke har indsendt log, får eet point for 
hver af sådanne forbindelser, forudsat at også andre 
stationer har haft OSO med denne station.
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6. Landskampen:
Summen af deltagernes cw og fone points sammen

lægges landsvis og danner som sådan grundlaget for 
placeringen.

7. Individuelle vindere:
Individuelle vindere er de, der har opnået højeste 

pointsum i
klasse a) CW 
klasse b) FONE
klasse c) Kombineret (CW + Fone).

8. Præmier:
Vandrepris i landskampen samt diplomer til de 5 

bedste i hvert land i hver klasse.

9. Logs:
Loggene udføres i A4-format på højkant og skal in

deholde følgende rubrikker:
Dato - til (GMT) - bånd - stn.worked - MSG 

modtaget - MSG afsendt - Points samt tom rubrik 
for bemærkninger.

Checklogs vil blive bedømt som almindelige test
logs.

10. Øvrige bestemmelser:
Deltagerne i NRAU-testen må alene og uden hjælp 

gennemføre denne. Operatøren må ikke have hjælp til 
logskrivning, båndaflytning o. s. v. 

Multioperatørstationer tillades ikke.
Deltagerne skal afgive følgende erklæring:
Hermed bekræfter jeg............................... på ære og sam
vittighed, at jeg har deltaget i NRAU-testen i over
ensstemmelse med dens regler og at min station er 
kørt og betjent efter de regler som mit licens fore
skriver

Det påhviler arrangørerne at kontrollere at reglerne
overholdes.

Loggene sendes inden udgangen af januar 1970 til: 
Contest Manager for SRAL 
P.O.Box 10306 
Helsingfors 10 - Finland.

Hvor tiden løber
hurtigt — så hurtigt, at det nu er tid til at annoncere: 

Juletesten 1969 
Reglerne som forhen - herunder også tidspunkterne 

— som vi gengiver her:
Telefoni: Kl. 08,15-09,15 DNT 

Kl. 15,30-16,30 DNT 
Telegrafi: Kl. 09,30-10,30 DNT 

Kl. 16,45-17,45 DNT 
Testen afholdes kun på 80 m der i år er opdelt så

ledes:
Telefoni: 3690-3790 kc/s 

Telegrafi: 3510-3600 kc/s 
Husk at undgå de 2X 10 kc/s i bunden og toppen af 

båndet - der er forbeholdt interkontinentalt arbejde.
Vi prøver også i år at lave specielle klasser for C- 

amatører og for klubstationer, men der må anderledes 
sving over disse klasser og langt større deltagelse for 
at en gentagelse skal finde sted næste år.

Lytteramatørerne er med som sædvanligt - men 
lad os 1 denne klasse have lov til kun at have lytter

amatører. Logs fra licenserede amatører modtages der
for ikke til bedømmelse i klassen for lytteramatører.

Logs sendes til EDRs Contestmanager OZ4FF - 
Karsten Tranberg - Margrethevej 22 - 3700 Rønne, 
med sidste poststemplingsdato den 5. januar 1970.

Loggene skal bl. a. indeholde følgende oplysninger: 
Tid, call, afsendt og modtaget kodegruppe samt en 
rubrik for contestmanagers bemærkninger. Foroven 
på loggen skal angives den pågældende stations call 
og qth samt stationsbeskrivelse. Dette gælder også 
for lytteramatørerne.

C-amatørerne mærker deres log med et stort »C«.
For klubsender gælder det, at afdelingens tildelte 

call skal benyttes. Dette medfører selvfølgelig, at kun 
afdelinger, der har modtaget licens og kaldesignal fra 
P og T, kan deltage i testen. På loggen anføres endvi
dere, hvem der har betjent stationen under testen.

Til sidst må vi endnu en gang understrege, at log
gene skal sendes til OZ4FF, Karsten Tranberg og 
ikke direkte til Tr.Department.

Ligeledes som meddelt i januar »OZ« 1969 kom
mer resultatet af testen først i februar nr. af »OZ« - 
den i samme nr. averterede oversigt over de bedste 
krævede resultater, lader sig af praktiske grunde ikke 
gennemføre.

På genhør i testen.

Lincoln Century Award
Tilbage i maj »OZ« 1969 omtalte vi »Lincoln Cen

tury Award« og reglerne herfor. Vi har fået en nær
mere udredning, som vil lette arbejdet med at finde 
frem til de krævede points. Disse følger nedenstående:

Stationer i Lincoln Post distrikt, England, 20 points.
Stationer i Grevskabet Lincolnshire, England, 10 

points.
Stationer i Lincoln grevskabet i USA, 10 points.
Lincoln Shortwave Club stn. G3IXH, 30 points.
Stns. i andre byer over hele jorden, der hedder Lin

coln, 20 points.
Forbindelser på VHF eller med CHC eller FCH 

medlemmer tæller dobbelt. Foruden til OZ3KE kan 
ansøgning også sendes direkte til Mr. Stew Foster, 68 
Goldsmiths Walk, Lincoln, England.

ARRL DX Contest 1969
I sidste »QST« oct. 1969 dukkede resultaterne fra 

forårets test op, og vi har herfra plukket de danske 
resultater. Listerne skal læses således:

Deltagerens kaldesignal - slutsum - multiplir (sam
let antal US stater og canadiske provinser) - antal 
QSO’s.

A = op til 150 w. B - op til 500 w. C = over 
500 w - efterfølgende tal angiver antal af timer sta
tionen har været i gang.
CW.

OZ1LO 1,410,417 201 2339 B 85
OZ7BG 482,332 148 1087 B
OZ7X 412,290 135 1018 A
OZ3F 140,686 91 519 A 30
OZ5DX 104,040 85 408 B
OZ3PO 100,674 94 362 A
OZ4H 51,504 74 232 A
OZ7G 37,323 39 319 A
OZ5WQ 27,300 52 175 A
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OZ2UA 17,370 30 194 A
OZ7BQ 7,560 24 105 B
OZ2NU 3,750 25 50 A 7
Checklog: 2LW og 70N

Fone:
OZ1LO 1,249,350 185 2251 B-80
OZ1RH 816,141 163 1670 C
OZ7X 617,580 141 1460 A
OZ3KE 129,360 88 490 AB-1
OZ4IA 41,004 68 201 A
OZ7HM 6,048 12 168 A
OZ7DX 1,632 16 34 A
OZ4H 1,134 14 27 A
Checklog: OZ1CZ - 2LW - 5KF.

For OZ1LO' 's vedkommende har han i cw haft
139 QSO på 80 m
203 QSO på 40 m
644 QSO på 20 m
820 QSO på 15 m
533 QSO på 10 m

og på fone: 35 QSO på 80 m
135 QSO på 40 m
328 QSO på 20 m
842 QSO på 15 m
919 QSO på 10 m

Mere om NRAU-testen
Vi havde i 1969 en fremgang i deltagerantallet på 

100 pct. - det var flot. Da jeg er født optimist, håber 
jeg, at der vil deltage endnu flere denne gang - idet 
mange nye har fået morsefærdighed gennem deltagelse 
i aktivitetstesterne.

Man kan deltage enten på cw eller på telefoni - så 
alle har en mulighed for at kæmpe for Danmarks ære.

Skal vi ikke alle rejse os fra sofaen, tage hånden op 
af lommen og placere den enten på morsenøglen eller 
mikrofonen. Vi må simpelthen vise de andre nordiske 
lande, at vi ikke er sådan at løbe om hjørner med.

OZ4FF.
Aktivitetstesten november 1969

CW 1. OZ1RK 11 X 88 = 968
2. OZ4H 11 X 80 = 880
3. OZ7GI 10 X 86 = 860
4. OZ2NU 11 X 77 = 847
5. OZ4CF 11 X 77 = 847
6. OZ3PO 11 X 72 = 792
7. OZ2LW 10 X 75 = 750
8. OZ5DP 10 X 68 = 680
9. OZ2X 9 X 71 = 639

10. OZ4FF 11 X 57 = 627
11. OZ3QN 9 X 66 = 594
12. OZ5MN 10 X 55 = 550
13. OZ4OY 8 X 59 = 472
14. OZ1CZ 8 X 52 = 416
15. OZ8E 8 X 36 = 288
16. OZ4OA 9 X 31 = 279
17. OZ2GT 10 X 27 = 270
18. OZ4HW 4 X 20 = 80

4. OZ6RT 13 X 109 = 1417 P
5. OZ2LW 13 X 102 = 1326 P
6. OZ4FA 12 X 104 = 1248 P
7. OZ4H 13 X 94 = 12-22 P
8. OZ5KD 13 X 93 = 1209 P
9. OZ2KI 13 X 80 = 1040 P

10. OZ9GS 12 X 76 = 912 P
11. OZ6BJ 12 X 70 = 840 P
12. OZ3TQ 11 X 58 = 638 P
13. OZ4XP 13 X 47 = 611 P
14. OZ4HAM 9 X 40 360 P
15. OZ4OA 6 X 18 108 P
16. OZ4AA 2 X 4 - 8 P
17. OZ6XM 1 X 2 = 2 P-

Fone
desuden to manglende logs.
1. OZ5PD 13 X 131 = 1703 p.
2. OZ5JR 13 X 122 = 1586 p.
3. OZ5GF 14 X 112 = 1568 p.

Checklog OZ7BG, desuden 14 mang
lende logs.

Vy 73 4FF.

Aktivitetstesten 1970
Jeg har spekuleret alvorligt over, hvordan næste 

års test skulle være - om den skulle ændres eller for
blive som den er.

Da jeg ikke har kunnet finde på noget nyt, vil ak
tivitetstesten 1970 blive som følger:

Den første søndag i hver måned:
Telegrafi kl. 09,00-09,30 DNT 1. periode
Telegrafi kl. 09,30-10,00 DNT 2. periode
Telegrafi kl. 10,00-10,30 DNT 3. periode

Telefoni kl. 10,30-11,00 DNT 1. periode
Telefoni kl. 11,00—11,30 DNT 2. periode
Telefoni kl. 11,30-12,00 DNT 3. periode

Frekvenser: 80 og 40 m.
En station må være opført i 5 forskellige logs for 

at give points, såfremt den ikke indsender log, en så
dan station kan ikke tælle som nyt amt.

Sender en station log ind, gælder hans amt kun så
fremt han har kontaktet mindst 5 forskellige amter.

Kode: Rapport -f- QSO nr. og amt f. eks. 599001/C
Pointtal: 1 point for QSO i samme amt
Point: 2 point for QSO med andet amt.
Slutsum = samlede QSO-points X forskellige am

ter.
Af det første halvårs 6 tester tæller de 4 bedste re

sultater i opgørelsen over det samlede resultat.
Points bedes venligst beregnet inden loggen ind

sendes til: 0274FF, Box 121, 3700 Rønne.
Indsendelsesfrist senest den 15. i måneden.
Alle medarbejdere ved Traffic Department ønsker 

medlemmerne af EDR en glædelig jul og et godt nyt
år med ønsket om godt samarbejde blandt de aktive 
amatører og med god fremgang på alle felter.

OZ2NU/Børge Petersen.

DR-DX_____________________
3,5 Mc/s: DR 1453/P : OY2X 20.
14 Mc/s-SSB : DR 1446 : OD5FM 18, CR6AD 18, 

VE 1 ATP 18, ZS5RU 19, CN8HD 19, ZS2NS 19, 
OD5SG 19, 9J2WR 20, ZE8JW 20.

DR 1453/P : VP8KO 19, 6W8BD 20.
14 Mc/s-AM: DR 1446 : 7X2AL 18, VE0BEC 18.
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21 Mc/s-SSB : DR 1442 : VE1IE 17, VP9B0 17, 
V02KR 12, 3Z7HX 12, KV4FQ 16 - DR 1446: 
VS6DR 15, G3UHR/V02 18, VE1AIH 18, DJ6QT/ 
CT3 18, TF2WLS 18, KL7DJO 8, JA3IG 8, JW8HI 
11, VS6AQ 14, 5N2AAU 11.

DR 1453/P : 5L2S 08, CR7FM 13.
28 Mc/s-SSB : DR 1442 : V02AP 18, YS1XEE 18, 

VE1SH 18.
DR 1446: CR6GA 13, ZC4DC 12.
DR 1453/P : VK4CJZ 09, TR8DG 09, ZB2BX 09, 

HP9FC/MM 10.
QSL-INFO: JW8MI via LA8FI, CR6CA via 

DJ2VU, CN8HD via W2GHK (tak 1446).
Hvem kan hjælpe DR 1442 med QSL-adresse for 

3Z7HX?
Fra DR-1442 er følgende indlæg kommet:
Jeg har hørt fra 155 lande fra 40 zoner og har mod

taget qsl-kort fra 112 lande og 39 zoner. Min mod
tager er en Jennen Trio JR-101 og min antenne er en 
20 m L. W.

Med hensyn til qsl-kort, er de tyske amatører meget 
flinke til at besvare qsl-kort. Jeg har modtaget ca. 85 
% af dem, jeg har sendt til. I alt har jeg fået qsl-kort 
fra 65 %, men procenten stiger hele tiden, somme 
tider nogle, der er 1 år gamle. Vores egne amatører 
synes jeg, at de godt kunne besvare lidt flere qsl-kort 
fra DR-stationer, men de vil vel hellere sende til de 
udenlandske og DX-stationerne, men der er jo altid 
nogle, der er flinkere end andre.

Vy 73 OZ-DR 1442, Henning Hansen, 
P. O, Box 57, 5610 Assens.

DR-1446 hørt på båndet: Hvorfor kan man ikke 
kalde XYL for LYL (lovely young lady)?

Det var alt for denne gang, og HUSK at stof til 
næste SWL-spalte sendes til OZ-DR 1453, Sandalvej 
17, Sandal 7000 Fredericia.

Samtidig opfordrer jeg alle aktive og de, som ikke 
er aktive, til at blive det, til at deltage i juletesten.

Vy 73 de OZ-DR 1482.

QSL-kortet, kvitteringskortet, for en amatørradio
forbindelse, har alle dage haft værdi for modtageren 
af kortet, meget få amatører er negative overfor den 
side af vor hobby. Alligevel kan der opstå problemer 
omkring QSL sagen, måske fordi glæden ved at mod
tage kort, er større end glæden ved at sende!

Den største part af QSL går, nu som før, via de 
mange QSL-bureauer, vor egen QSL-central ikke at 
forglemme, det er store tal OZ6HS opererer med. Vi 
kan alle være med til at få QSL-centraler til at arbejde

lettere og hurtigere, ved at følge de retningslinier man 
lægger.

Sjældne stationer og DX-peditioner, har som regel 
en »QSL-manager«. Mange andre har også en mana
ger, der er tilsyneladende gået mode i den sport. En 
beklagelig udvikling, idet man helst skal kende ved
kommendes QSL-managers kaldesignal for at gøre sig 
håb om et QSL. Det vil være spild af plads i OZ, når 
vi hver måned bringer alenlange lister over QSL- 
managere. Derfor bringes en sådan liste kun et be
grænset omfang, og kun for stationer man formoder, 
at mange OZ stn. savner information om. Sender man 
kort til en station, der anvender QSL-manager via 
QSL-centralen, bør man skrive således: VP9xxx, via 
W2ZZZ, f. eks. og så opsortere kortet under W2 kor
tene.

Der kommer jævnligt klager over at en QSL-mana
ger ikke svarer, selv om der var vedlagt IRC kupon 
og svarkuvert. Må jeg i denne forbindelse gøre op
mærksom på, at QSL-manageren kan være helt uden 
skyld i ventetiden. Han må jo selvsagt vente på at få 
en log, inden han udsender QSL for vedkommende. 
I mange tilfælde sender man log hver 3. måned, og 
skal loggen passere USA’s postvæsen, som det, der 
betegnes som »3 class mail«, går der nemt en måned 
mere, altså 4 måneder, inden manageren kan gå i ak
tion! Lidt tålmodighed er altså nødvendig. Benytter 
man ventetiden til at lave et par nye lande, så er tiden 
da ikke helt spildt! Cul, on the dx xmas band.

DX-PEDITIONER
XElJ’s tur til Revilla Gideo Is. den 16. nov. blev 

aflyst 3 dage før. Hørte du ikke expeditionen, var det 
med andre ord fordi den var udsat. Et telegram til 
Englands DX-editor oplyste, at man ventede til næste 
skibsforbindelse, en måned senere. Det vil sige, at det 
skulle blive alvor 16.-18. dec., god jagt.

KH6NR/KH6 DX-pedition til Kure Is. blev der
imod virkelighed. Egon, OZ3SK rapporterer QSO den 
13/11, og han har allerede modtaget QSL! Sig så ikke, 
at alt tager tid.

CT3, Madeira, er besøgt af DI6QT, (call CT3/ 
DJ6QT), han er rapporteret på mange bånd, bl. a. på 
80 og 40 m. SSB. QSL via W2GHK.

DX-NYT
ZL stationer bruger call med prefix ZM1-5, i tiden 

indtil udgangen af 1970. Også call VU0 benyttes af 
VU stn. i jubilæumsanledning. Mauritius benytter nu 
prefixgruppen 3BA - 3BZ (tidligere YQ8). Canada 
benytter serien 3B - 3F. ZL3HV bliver aktiv fra vejr
stationen på Maquarie Is. i det kommende år, han 
medbringer en 3 el.beam. (Strålen fra denne skulle 
gerne ramme min ant.!). Også Chatham Is. vil kom
me i luften de næste seks måneder, med call: Z13PO/ 
C, QSL via ZL2AFZ. CR3 er i luften med 2 stn, 
nemlig CR3KD og CR3FL, sidstnævnte først fra 
jan. 70. CR8AI rapporterer, at et par af hans sec.ops. 
har fået »bacillen«, og selv kommer i luften fra egne 
stn! Smitten breder sig! VQ8CFB kommer i gang fra 
St. Brandons meteorologiske stn i det næste halve år. 
Via G3NMH erfares, at den kendte stn på S. Orkney 
Is. VP8KO, »Les«, ikke vil være aktiv foreløbig, et 
uvejr har ødelagt hans station, sri. QSL vedrørende
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W4BPD’s DX-pedition skal ikke via W4ECI, men via 
W2MZV: H. A. Bohning, 1 Carlyle Ave. Yonkers. 
N.Y. U.S.A. 10705, -for alle QSO siden 1960.

Ifølge OZ6MI, har Albanien været aktiv med call: 
ZA1BA (!), det lyder faktisk troværdigt, Per skriver 
at 20 meter båndet eksploderede, da alle kaldte ham. 
Nu må man håbe, at eksplosionen var så voldsom, at 
piraten skred med! Mit gamle tilbud om en forgyldt 
ramme til det QSL-kort fra ZA, som DXCC har aner
kendt, gælder også 6MI, hi. OZ7KB har lånt mig et 
billede af en »lammesteg« fra Venezuela, af tekniske 
årsager bringes det i næste OZ. Tnx Knud.

BÅNDRAPPORTER
3,7 Mc SSB : OZ3SK : CT3/DJ6QT 22, EA6BG 05, 

TF3ST 01, YN1HF 05.
7 Mc SSB : OZ3SK : CT3/DJ6QT 22.
14 Mc SSB: OZ7KB: PJøDX 02, YV1YC 08, 

5R8AP 03, 7Z3AB 03, HL8UU 08, UAøABV 08, 
ZM4BX 07, VK4DG 07, VK7HR 07, VP8KO 23, OX 
16-17, VE og W 03-21. OZ1PD : HC2GG/1 21, 
OZ1CZ: GD5APJ 12. OZ3SK: C21JW (Nauru) 07, 
CT3/DJ6QT 20, FR7ZU/Europa 18, F08BV 05, 
KH6NR/KH6 19, VR1L 06. OZ6MI: ZA1BA 20 
(!). OZ3Y : ZD7SD 07.

21 Mc SSB : OZ1CZ : HL9UZ 08, DJ6QT/CT3 12. 
OZ1PD : TN8BK 12, JA 10-11, DU1RZ 14, 7Z3AB 
16, 3A2MJC 16, TU2BB 13, CT2AQ 17, + VK&W 
s tn. OZ7KB : UA9VH/JT1 07, KR8CE 10, UM8FZ 
07, 3A2CL 11 m. fl. OZ3SK: 7W8MI 11, VQ8CR 17, 
3A2CL 10, 4M6A 06.

28 Mc SSB: OZ7KB: XE3BB 15, TI2HP 15, 
TI2FCD 16, + VK - VE & W. OZ3SK: EA6AS 10, 
FR7ZN 12. OZ1CZ: EP2BQ 12, KV4FZ 13, ZB2BX 
12.

QSL-INFO.
OZ7KB meddeler: UA9VH/JT1 via Box 639 Ulan 

Bator, Mongolia, U.S.S.R. - VP8KO via ISWL i Lon
don.-XE1EB Box 309, Merida. - 5R8AP via K4DEN.
- PJøDX via W3AZD. - YV1YC Irmgard Buerger, 
Apartado 787, Maracaibo, (billede i næste OZ!), Irm
gard har 73 til OZ8SS. - OZ5WQ er nu OX3WQ, og 
anmoder om QSL, via OZ6MI Box 73, 5800 Nyborg.
- OZ3SK meddeler: CT3/DJ6QT via W2GHK. - 
EA6BG via DL7FT. - F08BV via W2CTN. - VR1L 
via W6NJU. - 4M6BA via YV5AJ. - EA6AS via 
DL7FT. Og til sidst kan det oplyses, at ZD7SD ønsker 
QSL direkte: Mr. W. R. Stevens, c/o P. O. Jamestown, 
St. Helena, S. Atlantic (via Capetown S. Afr.). Ende
lig kan nævnes, at U5ARTEK stationen, blot er en 
klubstation, med et mærkeligt call, og QSL’er normalt 
via Moscow bureauet. - Husk at posthuset skal af
stemple IRC ved køb.

Det var alt for denne gang. Jeg efterlyser stadigvæk 
billeder med relation til DX, har d u nogen liggende, 
så pse.

Med hensyn til et DX-møde, så venter vi, at ud
valget, der planlægger E.D.R.s pinsestævne, ikke 
glemmer at arrangere lidt af interesse for os DX folk, 
ellers kommer vi tilbage til sagen, vær sikker på det!

Og så skal vi til alt det XMAS igen. - Glædelig 
jul og god DX.

73 OZ3Y, Hans.

Region 1 VHF-UHF testen 1969:
Følgende danske stationer har indsendt logs til 

denne test:
Faste 144 MHz stationer:

OZ1OZ - 100.765 points 
6OL - 95.427 points 

5TDR - 36.125 points 
5AB - 19.654 points
9FR - 19.054 points

9HN - 986 points
6JM - 815 points
8EU - 795 points
6BL - 9 points

Portable 144 MHz stationer:
OZ9SW/p - 106.935 points 

3PU/p - 85.736 points 
2ME/p - 69.640 points 
9AC/p - 64.220 points 
4BK/p - 7.776 points

Portable 432 MHz stationer:
OZ9BS/p - 2.815 points

Checklog 144 MHz: OZ3GW.

Aktivitetstesten:
Første runde i aktivitetstesten gav følgende place

ringer:
144 MHz: OZ5DD - 1193 points

4BK/p - 738 points 
8UX — 512 points

8MX - 472 points 
1GE/p - 438 points 

4LE - 424 points 
8QRV - 422 points 

6BT - 277 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.
Husk: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 

kl. 1100 og 1200 DNT.

Testkalenderen:
Juletesten 1969:
Tidspunkt: 28. december 1969 kl. 0700-1000 GMT. 
Bånd: 144-146 MHz. Husk region I 144 MHz bånd

planen.
points: 0-30 km: 30 points - derover 1 points pr. km. 
Logs: Sendes inden d. 20. januar 1970 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC 
Kai Lippmannsalle 6 
2791 Dragør.
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Resultatet fra EDR’s skandinaviske VHF-UHF test d. 6. og 7. sept. 1969
Placering: Kaldesignal: Points: Ant. QSO: Input: RX: Antenne:

1. SM7BZX 110.489 252 500 watt AF239 2x 10 element
2. SK6AB/7 107.468 238 500 watt DL6SW conv. 2X10+16 elem.
3. OZ9SW/p 106.935 296 100 watt TIS88 10 element
4. OZ1OZ 87.045 243 100 watt TIS88 4x6 element
5. OZ6OL 75.122 192 150 watt TIS88 4X 10 element
6. OZ2ME/p 69.540 175 300 watt 6CW4 2x10 element
7. OZ3PU/p 64.705 178 300 watt TIS88 2X10 element
8. OZ9AC/p 64.220 203 50 watt E88CC 10 element
9. SM7AED 59.482 133 500 watt 2X417A 4x10 element

10. OZ5TDR 36.125 133 150 watt UE2FET 10 element
11. SM5DWF/6 26.964 67 500 watt TIS88 7 over 7
12. OZ9HBO 24.141 72 100 watt Lausen 24 element
13. OZ9FW 21.025 58 100 watt TIS 8 8 2x10 element
14. OZ9FR 19.064 71 35 watt BFI55 4x 6 element
15. OZ9EVA 18.515 50 100 watt TIS34 6 + 6 element
16. OZ5AB 15.093 63 80 watt — 10 element
17. OZ8UX/p 14.632 60 18 watt TIS34 10 element
18. OZ2GM/P 9.732 38 70 watt E88CC Skeleton slot
19. OZlGE/p 8.628 37 15 watt TIS34 6 element
20. SM3AKW 7.905 22 100/500 watt AF239 4x10 element
21. OZ4BK/p 7.298 53 50 watt 6CW4 6/6 Skeleton slot
22. OZ8MV 7.720 39 100 watt AF239 6 element
23. OH1YY 6.949 31 200 watt AF239 10 element
24. SM5AWD/1 6.804 26 100 watt _ 8/8 slot beam
25. OZ9BE 5.795 36 5 watt MB22 2x 6 element
26. SM5BEI 5.686 27 100 watt 6CW4 8 over 8 element
27. LA8WF 5.383 25 75 watt DL6SW conv. 10 element
28. OH2BFJ 4.780 30 200 watt TIS 8 8 4x7 element
29. SM5CPD/4 4.546 25 500 watt AF239 2x8 element
30. OH2NX 4.073 30 80 watt 6CW4 2x8 element
31. LA2VC 4.035 17 _ _ _
32. OZ5WK 3.960 30 _ _ _
33. OZ6FL 3.403 29 50 watt TIS 3 4 Skeleton
34. OH2GY 3.278 19 130 watt 40603 13 element
35. OH2BEW 3.228 24 200 watt AF239 32 el. collinear
36. SM5DSN 2.910 21 50 watt TIS34 2x 10 element
37. OH3SE 3.338 16 100 watt TIS88 10 element
38. OH3RG 2.233 15 100 watt 6CW4 8/8 Skeleton
39. OH3AZS 2.032 21 10 watt 6CW4 10 element
40. OH2AXZ 2.003 22 50 watt MPF102 8 over 8
41. SM3HR 1.940 9 150 watt 417A 8 over 8 slot
42. OZ9NS 1.792 20 10 watt AF 139 6/6 Skeleton
43. OZ6CP 1.605 13 15 watt AF239 6 element
44. OZ6HY 1.592 21 10 watt ECC88 2x 6 element
45. LA3KH 1.372 15 5 watt MB22 10 element
46. OH2RK 1.330 13 100 watt 6CW4 8/8 element
47. OZ4GT 1.119 13 15 watt TIS 3 4 6 element
48. OZ8IQ 1.023 10 25 watt TIS88 6 element
49. OZ9HN 986 8 12 watt Nogoton 10 element
50. OH2BJE 914 14 10 watt TIS 8 8 6 over 6
51. SM4DHB 880 7 10 watt 6CW4 5 element
52. OZ6JM 815 10 10 watt E88CC 6/6 slot
53. OZ8EU 795 10 30 watt BF155 12 element
54. OZ4CT 420 8 25 watt AF139 7 element
55. OH9NV 311 4 175 watt 3N140 10 element
56. OZ5WT 240 4 15 watt ECC84 6 element
57. OZ6BL 9 1 20 watt 2N4416 Turnstile

432 MHz:
1. OZ9BS/p 2.815 7 120 watt AF239 16 element
2. SM3AKW 492 2 200 watt AF239 4x15 element
3.     OH1YY 246 1 200 watt AF239 15 element

463



144 MHz checklog: SM5UU - OZ1MK- OZ3GW - 
OZ6HR - OZ7ON - OZ6RI - OZ9CR - OZ9EL .

Atter i år var testen begunstiget af gode forhold - 
der var en fin topoåbning mod syd. Desværre fik de 
nordligste stationer ikke del i de helt gode forhold.

Deltagelsen i år var mindre end sidste år - da del
tog der 91 stationer på 144 MHz og 11 stationer på 
432 MHz.

Kommentarerne på loggene var i år meget varie
rende — lige fra lovprisninger over de gode forhold 
til surhed over, at man med mindre effekter ikke 
kunne få QSO med de tyske stationer! (Hvad med en 
bedre stationsbetjening og testteknik?)

Vinderne i de to sektioner ønskes til lykke med det 
fine resultat - på EDR’s vegne takker jeg for delta
gelsen og håber på genhør til næste års skandinaviske 
VHF-UHF-test.

Vy 73 de OZ9AC.

Antennetest:
Søndag d. 31. august 1969 afholdt UK7 sit årlige 

antennemålingsmåde ved BJØRNSTORP. Dette møde 
blev i løbet af dagen besøgt af ca. 40 amatører - for
uden SM7 amatører var der amatører fra SM5, SM6, 
OZ og G8AUX (dog uden medbragt antenne!). Måle
pladsen var i år forbedret, således at målenøjagtighe-

Oversigt over måleresultater fra 144 MHz.

Nr. Ejer Antennetype

1 SM6CSO 2x10 el. gamma-match. Stack 3 m.
H

2 SM5DWF »2x5 = 14 el.« Stack 2,5 mtr. H

3 SM7BCX 10 el. gamma-match. H
4 SM7BZX 10 el. gamma-match. H
5 SM6CSO 10 el. gamma-match. H
6 SM7DTT 10 ei. foldet dipol, WISI
7 SM7DTT 10 el. gamma-match. H
8 SM7BZX 5 el. T-match, H
9 SM6CSO 8 el. B-match, Hy-Gain

10 SM7COS 4 el. foldet dipol, TELO
11 SM7BCX 2 el. quad, H
12 SM7DEZ Halo, H
13 SM7AGP Vinkeldipol, WISI
14 SM7ANL GP, polariseret horisontalt 

GP, polariseret vertikalt
15 SM6ESG Halo, H
16 SM7COS Halo, TW-Electronics
17 SM7CKZ Halvbølgedipol
18 SM7ANL 5/8 vertikal antenne

Oversigt over måleresultater fra 432 MHz.
1 OZ7LX 16 el. gamma-match. H.
2 SM7AED 15 el. gamma-match. H
3 OZ7LX 10 el. T-match. H
4 SM7DTT 44 el. foldet dipol, WISI

5 OZ7LX 6 el. T-match. H
6 SM7AFV 15 el. gamma-match. H

H = = Hjemmelavet antenne. Hvis ikke anden angivelse
er antennen long yagi.

den på 144 MHz lå indenfor ± 0,5 dB og 432 MHz 
indenfor ± 1 dB.

VHF nyt:
Den 23. oktober meddelte ARRL, at AUSTRALIS 

OSCAR 5 forventes at blive opsendt i løbet af vinte
ren 1969/70. Interesserede kan få nærmere tekniske 
oplysninger ved henvendelse til undertegnede.

Prefixet 3Z vil blive anvendt af de polske radio
amatører indtil d. 21. juli 1970.

De svenske amatører har på VHF fået tilladelse til 
at anvende modulationstype 16F3 - tidligere var det 
kun tilladt at anvende 8F3.

SM7AED fratræder d. 31. december 1969 som 
SSA’s VHF manager. Han bliver afløst af SM7BZC, 
Per Heilstrand, Järnvägsgatan 13D, 28400 Perstorp.

ON stationerne har fredag aften som 432 MHz 
aktivitetsaften - tidsrummet er kl. 1900-2000 DNT og 
igen kl. 2200-2300 DNT.

Informationer om ARTOB/BARTOB opsendelser 
kan søndag morgen førend opsendelsen fås fra 
DL1HC på 7045 kHz ± 5 kHz på USB i tidsrummet 
kl. 0945-1000 DNT.

Ifølge I ARU Region 1 VHF Working Group News- 
letter har SM6AB/7 krævet 153.282 points (325 QSO)

fortsættes næste side

Gain
dB

Gain iflg. Front/ 
litteratur back Bemærkninger

dB dB
11,2 14 13,5 Front/sidelob 1:11, 7 dB. 

Front/sidelob 2:25 dB.
11,0 13,5 3 helbølgedirektorer, 

helbølgeradiator -(- refl.
10,8 12 15,8 Front/sidelob: 12,8 dB.
10,5 12 15,5 Afstemt til 144,0 MHz.
10,3 12 En af nr. 1.
10,0 12 31 7 direkt. 2 reflekt.
9,7 12 15,2 Afstemt til 144,3 MHz.
8,0 9 13,0
8,0 12 11,5 Bomlængde: 4 meter.
5,2 9,2
5,0 19,0

- 2,2 4-2,2
- 3,0 0,5 Front/side: 5 dB.
- 5,7
- 24 Normal montering.
- 6,0
- 7,0 1,4
- 9,0 ½ meter over biltag.
- 20 På bil, nedbøjet 4-13 dB.

14
13
11

8 UHF TV standardantenne. Hjørnereflektor
med 26 direktorer.

7
7 Ikke tilpasset korrekt.
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og SM7BZX krævet 139.136 points (301 QSO) i Re
gion 1 VHF-UHF testen 1969.

I »Das DL-QTC« for november 1969 gøres der 
opmærksom på, at bestemmelserne om uønskede ud
strålinger fra sendere, der er fastlagt i de tyske licens
bestemmelser af 13. marts 1967, træder i kraft pr. 1. 
januar 1970.

Følgende dæmpninger af uønsket udstråling skal fra 
nævnte dato overholdes:
1. Sendere med arbejdsfrekvenser under 30 MHz og 

med over 25 watts udgangseffekt: mindst 40 dB.
For sendere med op til 25 watts udgangseffekt må 
den uønskede udstråling ikke overstige 2,5 x 10-3 
watt.

2. Sendere med arbejdsfrekvenser over 30 MHz og 
med over 25 watts udgangseffekt: mindst 60 dB. 
For sendere med op til 25 watts udgangseffekt må 
den uønskede udstråling ikke overstige 25X10-4 
watt.

3. For sendere med arbejdsfrekvenser over 235 MHz 
skal den uønskede udstråling være dæmpet så me
get, som er gennemførligt.
Den 21. oktober havde F9FT og OY2BS en BS 

test, hvorunder OY2BS blev hørt med S26 i Reims. 
Under denne test hørte NL382 OY2BS ni gange, hvor 
den  længste  reflektion    var    på    3    sekunder   med   styrke
7. NL382 hørte også OH2BEW S25.

OY2BS (144.100 MHz) havde d. 22. oktober MS 
QSO med DJ5BV.

OZ9PZ (144.0035 MHz) og EA4AO fortsætter de
res forsøg d. 1., 2. og 13. december.

Den 29. oktober wkd SM7BAE på 144 MHz moon
bounce W1FZJ/KP4, denne QSO blev etableret uden 
forudgående aftale! Den 30. og 31. oktober blev det 
til to QSO’er - den ene efter et CQ opkald fra 
SM7BAE.

Den 28. oktober havde SM7BAE MB QSO med 
K.6MYC og hørte både K6HCP og Hawaii (KH6NS).

Aktivitet:
OZ8SL skriver: »Søndag d. 19 oktober kørte jeg på 

2 mtr. følgende stationer med CW: SP6XA (IL76a), 
3Z9BPR/6 (IL76h), 3Z7HF (KK14a), 3Z9AI, 
SP9ATR, 3Z9ANH (alle i JJ QRA feltet) OK1AIG 
(HK36j), OKlAPW/p (HK04j), OK1VMS (HK72d), 
OK2SUP (JJ13g), OK2VJC (JJ32g), OK2VIL (JJ12c), 
UP2TL (KP26b) og UB5CMH (MI76e).«

HUSK: REGION I 144 MHz BÅNDPLANEN.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Yy 73 de OZ9AC.

2-meter klubbens julefest
afholdes torsdag den 18. december kl. 20,00 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. fra 
stationen).

Programmet er den traditionelle pakkefest. Hver 
deltager afleverer ved indgangen mindst én pakke, der 
gerne må indeholde radiogrej, men som dog even
tuelt kan have andet interessant indhold.

Derudover er deltagelse gratis. Der bydes på kaffe
bord med »tilbehør«, æbleskiver, pølser, øl, m. m. - 
samt auktion over de medbragte pakker.

5AB vil blive glad, hvis han får et praj fra dem, 
der vil være med. Han træffes om dagen på tlf. 
39 56 55 og om aftenen på 48 08 26. Og så naturligvis 
på båndet!

Vel mødt i Værløse!
OZ5MK.

Generaldirektoratet for Januar måned 1970
post- og telegrafvæsenet. Solplettal 99

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 3,5 3,5 7 14 14 7 7 7 7 7 3,5 7
New Zealand 3,5 3,5 7 14 14 21 14 7 7 7 7 7
Melbourne 3,5 3,5 7 21 14 14 14 14 7 7 7 7
Singapore 3,5 7 7 21 28 28 21 14 7 7 7 7
Indien 7 7 7 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Sydafrika 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14 7 7
Middelhavet 7 3,5 3,5 7 21 21 21 14 14 7 7 7
Argentina 7 7 3,5 7 14 21 14 21 21 14 7 7
Peru 7 7 3,5 3,5 7 14 21 21 21 14 7 7
Vestgrønland 7 7 7 3,5 7 14 21 14 14 7 7 7
New York 7 7 3,5 3,5 3,5 7 21 21 14 7 7 7
Vestindien 7 7 3,5 3,5 7 7 21 21 14 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 7 14 7 7 7
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FRA AFDELINGERNE

AMAGER

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

Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 
17, 2300 København S. Buslinie 37 til Lergravsvej.

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

Torsdag d. 8. januar 1970 : Første møde i det nye 
år, hvor der traditionen tro står kaffe og wienerbrød 
på programmet. Mød op og vis, at du endnu ikke har 
glemt dit nytårsforsæt: At komme til møderne i din 
forening.

Torsdag d. 15. januar: Klirfaktormåling. Vi disku
terer og demonstrerer, hvorledes man måler forvræng
ning (klir) i LF-forstærkere. Demonstrationen vil ind
befatte gennemgang af en nykonstrueret klirfaktor- 
måler! Obs! Der vil være gratis diagrammer til alle 
fremmødte.

Nyt om rævejagtskonkurrencen : De sidste 6 jagter 
i vinterens rævejagtskonkurreence er fastlagt til at 
finde sted følgende datoer :

Fredag d. 9. januar.
Fredag d. 23. januar.
Fredag d. 6. februar.
Fredag d. 20. februar.
Fredag d. 6. marts.
Fredag d. 20. marts.

Vedrørende tid, sted o.s.v.: Se »OZ« november.
Vy 73, Niels.

BORNHOLM

Call: OZ4EDR, klubhuset, Galgeløkken.
Formand: OZ4DL, Jørgen Klostergaard, Store 

Torvegade 54, 3700 Rønne.
Kasserer: OZ4YV, Kaj Svendsen, Drosselvangen 10, 

3700 Rønne.
Bestmedl.: OZ4FN, Erik Nielsen, Fasanvangen 8, 

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

3700 Rønne.
Sekretær: OZ4OA, Jens-Ove Schou, Kirkestræde 3, 

3700 Rønne.
Som lovet i forrige OZ vil jeg hermed bringe diver

se arbejdsudvalg som blev nedsat under generalfor
samlingen tirsdag den 7. oktober. Udvalgenes sam
mensætning og arbejdsområde vil fremgå af neden
stående:

1. Bygge- og vedligeholdelsesgruppe v. OZ4CF, 
OZ4SO, Sv. Aa. Hansen.

2. Testgruppe for HF og VHF v. OZ4EM, OZ4OA.
3. Rævejagtsgruppe v. OZ1IF.
4. Værksteds gruppe v. OZ2FT, OZ4DL.
5. Kaffe- og ølmand, OZ4FN.

6. PR-mand, OZ4FF.
7. Redaktør for KONTAKT, OZ4OF.
8. Varmemester, Poul Skovgård.
9. Annoncegruppe v. OZ4SO, Carlo Andersen.

10. Trykker, OZ4OA.
11. Festudvalg v. OZ4GF, OZ4MT.

Det første udvalg der kom ud af busken var ræve
udvalget, som fremkom med et fuldt udarbejdet pro
gram for den kommende rævesession. Kort efter blev 
der af festudvalget udsendt en indbydelse til HAM
DINER på »Strien« den 16. december 1969, som 
blev modtaget med stor jubel af såvel gamle som unge 
hams.

Herunder følger komplet oversigt over rævejagter 
i den kommende sæson:

Program for den kommende rævejagt’s sæson
1. jagt: 27/12-69: Julejagt.
2. jagt: Lørdag den 28/2-70: Skovjagt (træningsjagt 

med 2 ræve).
3. jagt: Påskelørdag d. 28/3-70: Påskejagt.
4. jagt: Store bededag fredag d. 24/4-70. 1. mester

skabsjagt, 1 ræv. Kort IV.
5. jagt: Lørdag d. 23/5-70: 2. mesterskabsjagt, 2 ræ

ve. Kort IV.
6. jagt: Lørdag d. 20/6-70: 3. mesterskabsjagt, 2 ræ

ve. Kort I.
7. jagt: Almindelig dagjagt med 1 ræv på sommer

lejren.
8. jagt: Stor natrævejagt med 2 ræve på sommer

lejren. Kort (?). Tæller som 4. mesterskabs jagt.
9. jagt: Lørdag d. 22/8-70: 5. mesterskabsjagt (nær

mere senere).
10. jagt: Lørdag d. 12/9-70: 6. mesterskabsjagt (nær

mere senere).
11. jagt: Lørdag d. 3/10-70: 7. mesterskabsjagt (nær

mere senere).
Obs.: Til Bornholmsmesterskabet tæller de 5 bedste 

af de 7 jagter.
Vy 73 de OZ4OA, Jens.

GIVE

Formand: OZ4CR.
Næstformand: OZ4SP.
Kass.: OZ5GH.
Klublokale: Rådhuskælderen, Skolegade, Give.
Generalforsamlingen blev afholdt d. 6. nov. Besty

relsen blev genvalgt, og er som ovenfor nævnt.
Efter starten i det nye klublokale har vi fået 8 nye 

medlemmer.
Der bygges transistormodtager i modulsystem. In

teressen er stor, så vi vil sætte alt ind på dette pro
jekt.

Program :
Torsdag d. 18. dec.: Det er sidste aften i det gamle 

år, så der vil blive arrangeret forskellige overraskelser.
Torsdag d. 8. jan.: Byggeaften.
Torsdag d. 15. jan.: Efter teoriundervisningen for

tæller OZ4CR om DC-måleteknik i teori og praksis.
Vy 73 de OZ5BZ, Erik.
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HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Gl. Hellebækvej 63.
Formand: OZ8OM, Ole Maymann Hansen,

Set. Knudsvej 6, 3000 Helsingør, telefon 21 67 22.
Når dette udkommer er der ikke mere på program

met i år, nærmere vil komme efter nytår. Det er ikke 
den helt store mødeinteresse der har præget afdelin
gen. Vi havde hørt rygter om, at der var interesse for 
foredrag, men da der var en mand klar, kom der 4 
medlemmer, så vi gemte foredraget til en anden gang. 
Er det kulden i huset der har afholdt nogen, kan de 
godt møde op nu, da der er kommet varme på.

Til slut vil jeg ønske glædelig jul og et godt nytår 
til alle medlemmer her i Helsingør og i andre afdelin
ger. Vy 73 OZ8OM, Ole.

HJØRRING

Klublokale: Kælderen under pensionistboligen på 
Hirtshalsvej.

Bestyrelse:
Formand: Anders Andersen, 1AT.
Kasserer: Bent Jensen, 6UU.
Sekretær: Finn Nielsen, 9FI.
Eigil Andersen, 2EU.
Wagner Nørlev, 6WN.
Tirsdag d. 18. november 69 : Orientering om ræve

jagt og kort ved 6WN og 9 FI.
Søndag d. 23. nov. 69 : Rævejagt med 2 ræve.
Tirsdag d. 25. nov. 69 : Klubaften.
Tirsdag d. 2. dec. 69 : Filmaften.
Søndag d. 7. dec. 69 : Rævejagt.
Tirsdag d. 9. dec. 69 : Rævejagt.
Tirsdag d. 12. dec. 69 : Klubaften.
Lørdag d. 13. dec. 69 : Julefrokost evt. på Motel 

Hjørring.
Tirsdag d. 16. dec. 69 : Sidste klubaften før jul.
Tirsdag d. 6. jan. 70 : Klubaften.
Søndag d. 11. jan. 70 : Rævejagt.
Reglerne for vores rævejagter:
Startkort indløses å kr. 3,00 inden kl. 09,00, alle er 

ude af lokalerne kl. 09,00 prc. Første udsendelse kl. 
09,30, ræv A 2 min., ræv U 2 min. Ræven må tidligst 
opsøges kl. 09,45.

Der gives point for tid efter første jæger, efter 8 
jagter regnes der point ud for de 6 bedste jagter, og 
der skulle være mulighed for en god præmie, evt. et 
»Bernstein« værktøjssæt, værdi ca. 250,00 kr.

Der køres efter kort 1-25.000 1318 III SØ Hjørring, 
fratrukket en del, der ikke er på kort 1-40.000 A414 
Sindal, som dog også kan bruges.

Andre oplysninger vedr. rævejagten kan fås ved hen
vendelse til jægermester 9FI. OZ9FI, Finn.

HORSENS

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

6 A, 8700 Horsens.

Næstformand: OZ3WB, Børge Winum, Voldgade 
18, 8700 Horsens.

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

Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevardei 105 1., 
8700 Horsens.

OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thorsted, 
8700 Horsens.
Program for december :

Søndag kl. 8,30 : Rævejagt.
Mandag kl. 20,00 : Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00 : Byggeaften.
Onsdag kl. 19,30 : Morsekursus.
Torsdag kl. 20,00 : Klubaften.

Så har vi nået den sidste måned i året 1969. Til 
underretning for kursusdeltagere bedes de selv aftale 
med deres lærere, hvornår man vil holde juleferie og 
hvornår man ønsker at starte i det nye år. Det samme 
gælder også rævene.

Siden sidst.
Torsdag den 6. november havde vi andespil, der 

var bare for lille tilslutning, det var skyld i, at vi 
ikke som sædvanlig kunne tilbyde flere gevinster end 
5 ænder.

Torsdag den 20. november var OZ1GO i klubben 
og viste os, hvordan man på en simpel måde kan 
måle en transistor.

PS. Som I kan se af ovenstående, er rævene begyndt 
at køre mobiljagt igen, det skyldes måske, at der er 
nogle, der har tabt noget af deres bilmave, det ønsker 
de så at genopbygge. HA-HA. Vy 73. Søren.

HURUP

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

Tlf. Krik 85.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7. Tlf. 

121.
Afdelingen har ingen møder mellem jul og nytår. 

Sidste mødeaften inden jul er torsdag den 18. decem
ber, hvor det er meningen at gøre lidt ekstra ud af 
aftenen og skabe den rette julestemning. Mød talrigt 
op og tag bare XYL og YL med.

Til slut ønsker EDR Hurup afdeling EDR-medlem
merne en glædelig jul og et godt nytår.

P. b. v. Finn.

KOLDING

Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, 

6000 Kolding. Telf. 52 36 97.
Kasserer: OZ7IC, Jens Chr. Østergaard, 6. Julivej 

36, 7000 Fredericia. Telf. 92 46 08.
Sekretær: OZ6CP, Claus Petersen, Kaj Munks Vej 

14, 6000 Kolding. Telf. 52 56 18.
Næste møde afholdes torsdag den 18. dec. på Veta

phone Elektronik.
Efter jul vil der blive forsøgt afholdt teknisk kursus, 

formentlig gennem FOF. Nærmere oplysning kan fås 
ved 5VY. OZ6CP.
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KØBENHAVN

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

møde hver mandag aften kl. 20.00. QSL-centralen 
(OZ6MK) åhen 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. GO 1902 v. Giro 
59755.

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

Træningstelegrafi på 80 m
I hele januar køres i den første halve time koder 

med hastighed 45 tegn/minut. Den sidste halve time 
køres samme program med hastighed 60 tegn/minut 
med ophold.

Ti minutter før selve udsendelsen gives en kort 
orientering om udsendelsen. Dette sker på SSB på en 
frekvens lidt over 3600 kc.

Vi takker for modtagne rapporter og forslag.
Der sendes som sædvanligt:
Tid: Hver søndag kl. 10,00-11,00 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Call: OZ5EDR.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).

Morseoptræningskursus
Der er endnu plads på dette kursus. Efter nytår 

fortsætter vi torsdag den 8. januar og følgende tors
dage kl. 19,30 i lokalerne på Østerbro, I. E. Ohlsens- 
gade 7, kælderetagen. Der køres med lav hastighed 
de første 45 minutter.

Programmet:
Mandag den 5. januar: Klubaften.
Mandag den 12. januar: Klubaften.
Onsdag den 14. januar: Rævejagt. Se OZ november.
Mandag den 19. januar: Vi viser farvefilmen om 

den første landing på Månen med Apollo 11.
P b. v. OZ1SZ, sekretær.

Fortsættelse af referat af GF.
Når den dag kommer, hvor vi virkelig har fundet 

noget, håber vi på støtte fra vore medlemmer, at de 
vil købe obligationer hos os, at de vil støtte os med 
arbejdskraft. Det koster meget arbejde at indrette de 
nye lokaler. Det er nu altså det, vi har arbejdet med, 
og vi vil endnu engang henstille til medlemmerne at 
meddele os, hvis de skulle høre om lokaler, der kan 
komme i betragtning.

OZ1LE oplyste vedrørende økonomien, at de auto
riserede ejendomsmæglere har pligt til at præstere en 
rentabilitetsopstilling over ejendommen, en meget 
værdifuld ting, som de fleste ejendomsmæglere udfø
rer særdeles omhyggeligt. Vore ønsker går ud på at 
få et stort mødelokale på 250 m2. Dertil kræves yder
ligere udenoms-lokaler, hvor vi kan have laborato
rium, bibliotek, materialerum, undervisningslokaler,

senderum, køkken og garderobe. Derfor må vi have 
et eller flere lejemål til beboelse eller andet. Vi regner 
også med at have en amatør boende i ejendommen, 
således at han kan fungere som en slags- vicevært. 
De ejendomme, vi har fået tilbud på, ligger på 4-
500.000 kr., og udbetalingen ligger på mindst 50.000, 
måske op imod 100.000.

Vi har pr. 20/6 en formue på 36.500, men der er 
kommet mere til. Jeg har så sent som i dag fået nye 
udtrækninger, så er der de nye kontingenter på 4—
5.000 kr., og vi får flere og flere renter, så vi kan 
sige, at vi i dag har vundet kapløbet med inflationen. 
Men det er klart, at skal vi have en sådan ejendom, 
må vi op med en større udbetaling, end de penge vi 
har i fonden. Jeg tror personlig, at der er mange af 
os, der gerne vil tegne en obligation, en aktie eller 
hvad vi nu kan finde frem til. Men vi skal holde 
hovedet koldt, og fordi vi nu skal ud, skal vi ikke i 
panikstemning tage noget 4. eller 5. klasses. Vi skal 
bo der i mange år. Det må ikke blive Buske Mølle 
om igen.

Formandens beretning godkendtes, hvorefter kasse
reren 1LE fik ordet for regnskabet, som blev gen
nemgået. Med hensyn til de lave obligationskurser 
mente 1LE, at det var en engangsforeteelse, Vi har 
haft en del udtrækninger, og når vi så kan købe til de 
billige kurser, kan vi vel sige, at det ophæver hinan
den.

Regnskabet godkendtes.
Til byggefondsbestyrelsen genvalgtes 5RO, 1LE og 

6FT og nyvalgtes 5EU og 7LM. Revisorer: 7LX og 
8KN.

Under eventuelt fremkom intet, og 5RO kunne 
takke dirigenten for dygtig ledelse af GF. 8KN tak
kede for god ro og orden og hævede GF kl. 22.

LOLLAND-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.

Til november-mødet fik vi besøg af en del Walkie- 
Talkie folk fra Nykøbing F. og omegn. 2MI bød dem 
velkommen i afdelingen og benyttede lejligheden til at 
lave lidt propaganda for EDR og OZ.

Radiotekniker Per Hansen, Maribo, fortalte der
efter om transistoren, herunder kom han ind på for
skellige transistorkoblinger og stabilisering af disse, 
samt transformatorløst udgangstrin, efter potmeter 
princippet. Et godt og interessant foredrag, som gav 
lejlighed til en livlig diskussion mellem foredragshol
der og tilhørere.

Vy 73 Nils Horn.

NORDALS_____________________________
Call: OZ1ALS.
Klubhus: Østerlund.
Ved oktober medlemsmødet gennemgik OZ8WH en 

lille 80-m transistor TX, som Arne havde bygget, der 
blev nævnt mangler og fordele, udgangseffekten lå på 
ca. 300 mW.
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November medlemsmødet stod OZ9SE for. Svend- 
Erik fortalte bl. a. om Dc-converter, stab. strømfor
syning med integrerede kredse, der blev mulighed for 
at se indmaden i sådan en, forstørret små 80 gange.

Mobiltestresultatet fra 11.-11. ser sådan ud: 
OZ1AR 180 point.
OZ1SQ 150 point.
OZ6AK 150 point.
OZ9NS 75 point.

Der bliver nu nogle måneder til at forbedre diverse 
mobilstationer og gøre nye klar.

Det kan også meddeles at klubstationen er OK igen 
og kan benyttes hver onsdag aften.

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 17. decem
ber kl. 19,30. OZ8DS vil da fortælle om RTTY og 
converter til sådan en, der vil blive mulighed for en 
demonstration.

Vy 73 de OZ9NS, Nis.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer: OZ1M.M, tlf. (751)81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Det går jævnt godt med byggeaktiviteten her i af

delingen. For tiden er et hold i gang med en tran
sistoriseret strømforsyning, som skal danne grundlag 
for senere konstruktioner, og vi håber, at flere vil 
deltage i interessen.

Det går atter mod jul og en travl tid, og vi her i 
Næstved afdeling sender alle, de bedste ønsker om en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Til slut vil jeg 
lige oplyse at vi holder juleafslutning den 16. decem
ber 69 kl. 19,30 og vi begynder igen i det nye år den 
6. januar 70 kl. 19,00 med morse og teori.

Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NYBORG

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

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

Ekstraordinær generalforsamling
Afholdt i lokalet torsdag den 20. november 1969. 

16 medlemmer af 18 var mødt op.
Formanden OZ1LD bød velkommen, og bemærkede 

at det var glædeligt at se, at der var mødt så mange. 
Han bad om forslag til en dirigent.

OZ2VP blev foreslået og valgt.
OZ1LD redegjorde for grunden til indkaldelse til 

denne ekstraordinære generalforsamling. Det drejede 
sig om vort lokale. Om vi skal beholde det eller opsige 
lejemålet og tage mod et tilbud fra OZ1LD om at få 
et kælderrum i hans hus på ca. 20 m2 til en pris af 
25,00 kr. pr. måned incl. varme og lys. Rent økono
misk gik det ikke så godt som det burde i afdelingen, 
derfor dette forslag.

Kassereren OZ6MI, sagde at det var ham, der hav
de gjort opmærksom på, at økonomien ikke var den 
bedste, idet han var tvunget til at tage af formuen til

de faste udgifter. Han nævnte, at de faste udgifter år
ligt var på ca. 858,00 kr. Kontingentindtægter 810,00 
kr. Dog havde han netop fået oplyst, at afdelingen 
ville kunne forvente et tilskud fra Ungdomsnævnet på 
ca. 180,00 kr.

OZ5KE foreslog, at man skulle beholde lokalet, da 
det viste sig, at økonomien kunne balancere.

OZ4WR mente også, at vi skulle beholde lokalet. 
I stedet for at flytte til et billigere, men også »ringere« 
lokale, skulle man søge at få en større indtægt.

Man gik derefter over til afstemning. Der var 15 
stemmer for at vi skulle beholde de nuværende loka
ler. Ingen stemmer imod. 1 stemme undlod at stemme.

OZ6OP foreslog, at vi her i aften skulle diskutere, 
hvordan vi kunne få mere aktivitet i afdelingen.

OZ1US, OZ6OP og OZ4WR lovede at stille præ
mier til rådighed ved et bankospil, der skal afholdes 
til juleafslutningen. Det vil give et pænt overskud til 
afdelingskassen.

OZ2VP kunne derefter takke for god ro og orden 
og slutte generalforsamlingen.

Dagen efter fik vi tilsagn fra OZ4MA om, at han 
gratis ville udlåne filmsapparat og spillefilm til jule
afslutningen.

Juleferie
Når dette læses har vi indledt juleferien. Efter endt 

ferie vil programmet se således ud:
Torsdag den 8. januar: Klubaften. Denne aften får 

vi travlt med at fortælle hinanden om alle de dejlige 
radio-julegaver vi har fået.

Torsdag den 15. januar: Filmsaften. Denne aften 
vil der blive solgt et amerikansk lotteri (med fine ge
vinster) for at dække nogle af vore filmudgifter ind.

Torsdag den 22. januar: Vi bygger rævesender. Vi 
har alle stumperne liggende, så kunne du ikke tænke 
dig, at komme og hjælpe os med at få en hæderlig 
rævesender ud af det. Der bliver brug for den til 
sommer.

Torsdag den 29. januar: Vi bygger rævesender.
En glædelig jul samt et godt nytår

ønskes medlemmer samt venner og bekendte af Ny
borg afdeling.

Vy 73 de OZ4WR, John.

Hvordan kan det være,
at indlæg til OZ indløber så sent som den sidste dag 
i måneden, når vi gang på gang her i bladet anmoder 
om at få stoffet indsendt den 25.?

Vi kæmper hver gang energisk for at få bladet ud 
rettidigt. Det er hensynsløst mod os at lade os gå og 
vente på det stof, som vi véd kommer, og som vi 
nødigt vil undvære.

Skulle du fremover savne meddelelser fra din afde
ling, så spørg afdelingssekretæren, hvor for han ikke 
kunne overholde tidsfristen.

Red.
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ODENSE

Formand: Erling Hansen, OZ7XG,
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.

Lokaler: Sdr. Boulevard 60, kld.
Integrerede kredsløb er for alvor ved at vinde ind

pas i vor hobby, hvor de selvsagt kan anvendes til 
mange formål. Desangående havde vi inviteret 
OZ9MO hertil den 3. november for at få gjort lidt 
status over emnet. Jarl gennemgik de typer af ic’s 
der i øjeblikket er på markedet og af værdi for ama
tørradio. Det fremgik af foredraget, at vi må vente 
lidt endnu før denne teknik er helt udviklet til radio
formål, da det hovedsageligt er elektrohjernerne, man 
har koncentreret sig om indtil nu. Men tiden er ikke 
fjern hvor den komplette stationsmodtager med ic’s 
på FET-basis og selektive forstærkere kan ligge i jak
kelommen.

Den 10. november blev der slået et slag for at kur
sisterne kunne få den forhåndenværende BCL-mod- 
tager gjort CW-venlig. Små print med beat-oscillatorer 
blev ætset og bragt i sving til stor fryd for de vordende 
amatører. P8K kører hver aften fra kl. 21,00 DNT på 
ca. 3,65 MHz med fin signalstyrke, så bare gå te’ den.

28 medlemmer blev den 17. november budt vel
kommen på Odense Teknikum af civilingeniør Ronald 
Madsen, til en gennemgang af laboratorierne og de
monstrationer af forskellig art. Ved hjælp af impuls
teknik anskueliggjorde Ronald Madsen på et oscillo- 
scope, hvad der sker med standbølgeforholdet på en 
transmissionslinie under forskellige forhold. Efter den
ne lærerige demonstration blev laboratorierne forevist, 
og her var mange interessante projekter og eksamens
opgaver under arbejde. Et ophold i et »lyddødt« rum 
var en mærkelig fornemmelse, og det »radiodøde« 
rum var meget overbevisende i sin totale udelukkelse 
af alle radiosignaler.

Årets sidste programpunkt er den 15. december, 
hvor vi har juleafslutning med sjove indslag, kaffemik 
m. v.

Første mødeaften i 1970 bliver den 5. januar kl. 
20,00.

Glædelig jul og godt nytår.
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.
17. december kl: 19: Sidste klubaften i år.
7. januar kl. 19: Studiekreds V.T.S.
14. januar kl. 19: Studiekreds V.T.S.
21. januar kl. 19: Studiekreds V.T.S.
Til klubbens bibliotek savner vi følgende nr. af 

»OZ«:

1967 - Januar, februar, marts, april, oktober og 
december.

1968 - Marts, april, august.
1969 - April.
Hvem vil hjælpe, så vi kan få årgangene indbund

ne?
Vi ønsker alle radioamatører en glædelig jul, og et 

godt og lykkebringende nytår.
Vy 73 Alex Engberg.

SKAGEN

Call: OZ9EVA.
Mødested : »Det hvide hus«, Hans Baghsvej.
Mødeaften: Tirsdag 19,30.
Den 28. oktober afholdt klubben sin halvårlige ge

neralforsamling, mødedeltagelse 50 pct.
Formanden, OZ6KE bød velkommen, hvorefter 

OZ9SA blev valgt til dirigent.
Af formandens beretning fremgik det blandt andet, 

at der i den forløbne periode ikke havde været den 
helt store aktivitet, dog var der lyspunkter ind imel
lem, hvor vi en overgang i aktivitetstesterne var pla
ceret som nr. 1, og for øjeblikket en 5. plads som, 
klubbens størrelse taget i betragtning, må være god.

Vor deltagelse i de øvrige tester har også været 
positive med bedste placering en 9. plads i UK7 juli
test. Endvidere har der været rettet henvendelse fra 
OZ3AG om deltagelse i JOTA Jamboree in the air, 
hvor vi blev anmodet om at kontakte spejderbevæ
gelsen i Skagen, men dette mente klubben ikke at 
kunne tage op, da der lå mange opgaver som først 
skulle løses.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som 
godkendtes uden bemærkninger.

To efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer blev 
begge genvalgt. Bestyrelsen er derfor uændret.

Hans Christensen blev udnævnt til forvalter af 
sodavandssalget på klubaftner og efter nogle korte 
bemærkninger under eventuelt kunne dirigenten slutte 
generalforsamlingen.

p. b. v. 
sekretær/Polnowic.

En god julegave er

Vejen til sendetilladelsen 
Kr. 27,50

Skriv til kasseren

Det kan nås endnu
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SILKEBORG

Klublokaler: »Lunden«.
Formand: OZ6OX Peter Borris.
Kass.: OZ1AA Arrild Petersen.
Tirsdag den 25. nov. havde afdelingen besøg af 

OZ9DA, Dam. De fremmødte medl. fik en oriente
ring vedr. forslag til de nye lic.-bestemmelser. Vi siger 
mange tak, fordi du ville komme, -9DA, Det var i 
høj grad en oplysende aften.

Herudover er der ikke noget at berette. Der er 
fortsat møde-aften hver tirsdag kl. 19,30 — »Lunden«.

73 de sek.

SLAGELSE

Formand: OZ2RI, Jørgen Bechmann, Klostergade 
34, 4200 Slagelse. Tlf. (03) 52 06 60.

Slagelse-afdelingen har meget længe været hæmmet 
af manglen på eget samlingslokale. Vi har derfor ikke 
været i stand til at arbejde for tilgang af medlemmer. 
Vi leder stadig efter et lokale - som vi kan betale - 
og vore krav er yderst beskedne.

På den anden side ligger vi ikke stille. Der har i 
mange år ikke været udført så meget aktivt arbejde i 
afdelingen som i den forløbne sæson, skønt vi for 
tiden kun er 5 medlemmer. Der sker altid noget, når 
vi en gang om ugen mødes hos hinanden - med Xyls.

Sidste sæson byggede vi hver et FET-voltmeter + et 
til afdelingen, og denne sæson laver vi som en begyn
delse en tonegenerator. Det er hensigten, at afdelingen 
og de medlemmer, der ønsker det, efterhånden skal 
få en rimelig samling instrumenter.

Vi har haft et par møder med Korsør-afd. for at 
drøfte evt. samarbejde. Korsør så helst en sammen
lægning af afdelingerne - i modsætning til os, og de 
praktiske interesser var så forskellige, at begge par
ter foretrak status quo.

I dagene 14., 15. og 16. november havde vi fået til
delt en stand på Slagelse FIRMA-SPORTs julemesse. 
Vi kørte med en lånt FT 100 + W3DZZ. Publikums
interessen var stor, men messen får næppe større be
tydning for afdelingen i form af nyt lokale og med
lemstilgang.

Vi ønsker alle i E.D.R. en glædelig jul og et godt 
nytår. OZ2RI.

VEJLE

Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 232.
Kasserer: OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
I november måned afholdt afdelingen andespil, 

hvortil der var mødt ikke mindre end 60 deltagere.
Der var købt 10 ænder og 10 høns, ialt 20 gevin

ster, det blev en god aften, og vi siger tak til festud
valget og alle andre, som havde lagt sig i selen for at 
få alt til at klappe.

En speciel tak til Radiohuset og Fona Radio for 
gevinsterne, som blev bortloddet efter andespillet. Vi 
sluttede aftenen med at drikke en kop kaffe som af
delingen gav.

I januar måned den 13. kl. 20,00 vil 4IP vise os 
princippet for ESB.

Til slut ønsker vi jer alle en glædelig jul samt et 
godt nytår.

Vy 73 de OZ6UC, Jørgen.

FÆLLES SØNDERJYSKE ARRANGEMENTER 
MEETING - PAS - FEST!

Torsdag den 20. november afholdtes SAG møde 
i Åbenrå afdelings klubhus. Til stor glæde var hele 
Sønderjylland repræsenteret, og det blev en udbytterig 
aften med mange impulser til SAG udvalget. Jeg tak
ker på udvalgets vegne alle der mødte og gav deres 
bidrag til EDR’s nye struktur.

Da dette er sidste nr. af OZ i 1969, vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at sende alle amatørkammera
ter, XYL’er, YL’er, de bedste ønsker om en glædelig 
jul og et godt nytår, med tak for et godt sønderjysk 
samarbejde i det hensvundne.

På gensyn og genhør i 1970.
5WK, Kalle.

AABENRAA

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

Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.

Programmet for december:
Torsdag den 18. december kl. 19,30:
Vi »Juler« den med damer.
Tag XYL eller YL med til en stemningsfyldt aften 

i julens tegn, der går rygter om, at festkomitéen op
træder i et julespil med nissetøj og vatskæg!

Programmet for januar 1970:
Mandag den 5. januar kl. 19,00:
Sender byggeaften.
Tirsdag den 6. januar kl. 19,00:
Modtager byggeaften.
Torsdag den 8. januar kl. 19,30:
Telefonteknik.
Hvordan arbejder en telefoncentral? Et emne, der 

sikkert interesserer mange, derfor vil undertegnede 
(5WK) prøve at give en populær gennemgang denne 
aften.

Mandag den 12. januar kl. 19,00:
Sender byggeaften.
Tirsdag den 13. januar kl. 19,00:
Modtager byggeaften.
Torsdag den 15. januar kl. 19,30:
»Old timer« aften.
Med dette nr. af OZ er vi nået til udgangen af 1969, 

derfor vil det være en helt naturlig ting at lade tan
kerne vandre tilbage over det forgangne år i afde
lingsarbejdet. Siden vi fik vort klubhus, er arbejdet 
blevet meget intensiveret, vi har nu tre mødeaftner 
imod tidligere to, mødeprocenten er fantastisk, et be
vis for at arrangørerne netop har fundet frem til det, 
der har medlemmernes interesser. Medlemstilgangen 
har været jævnt stigende, efter princippet »en spurv 
i hånden er bedre end ti på taget«. Alt i alt er det 
gået støt fremad til glæde for alle afdelingens med
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lemmer, i håb om at dette må fortsætte fremover, 
sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 
nytår, med tak for det gode kammeratskab og sam
arbejde i det gamle år.

Haus å få æ halm skjevt ue i æ træsk inden vi ses 
i æ klubhus, væ monda, tisda og tosda i 1970.

Vy 73 5 whisky Karl.

AALBORG

Call: OZ8JYL.
Formand: OZ3PS Henry P. Sørensen, Ny Kærvej 1, 

9400. Nørresundby.
Kasserer: Jørgen Mølgård, Grønnegade 14, Sulsted.

Sekretær: Anders Højen, Kirkevej 5, 9430 Vadum. 
Telf. Vadum 280.

Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 
Ålborg.

Onsdag den 29. okt. ofholdtes ordinær generalfor
samling i Ålborg afdeling. Til generalforsamlingen 
var mødt 14 medlemmer.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden 
OZ1BP bød velkommen og bad deltagerne vælge en 
dirigent.

Som dirigent blev OZ3PS valgt. OZ3PS takkede 
for valget, og gav derefter ordet til formanden, til 
første punkt på dagsordenen, formandens beretning.

Af denne fremgik det, at teorikursus var blevet gen
nemført, idet kurset var startet med 17 deltagere, 
hvoraf 11 gennemførte og bestod teknisk prøve. 
OZ1BP sluttede sin beretning med ønsket om at gå 
af som formand for lokalforeningen, idet hans hverv 
som landsformand ville medføre visse organistations
mæssige ulemper. Formandens beretning blev enstem
migt godkendt.

Derefter blev ordet givet til kassereren, Jørgen Møl
gård, som oplæste regnskabet, dette blev også en
stemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Det næste punkt på dagsordenen var valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer, og her kom ordstyrerens evner 
en smule på prøve, idet det viste sig vanskeligt at få 
nye kandidater til at udfylde de poster, som skulle 
besættes. Efter en del diskussion frem og tilbage viste 
vægringerne sig at munde ud i medlemmernes passi
vitet, manglende interesse for og vilje til at deltage i 
de arrangementer, bestyrelsen arrangerede. Diskussio
nen endte dog med, at OZ3PS indvilligede i at mod
tage valg til formandsposten, efter at han var blevet 
foreslået dette, og OZ3PS blev enstemmigt valgt til 
formand. Jørgen Mølgård fortsatte som kasserer, og 
til sekretær valgtes Anders Højen, som suppleant til 
bestyrelsen valgtes Knud Andersen, OZ1BP blev valgt 
til foreningens revisor, og som revisorsuppleant valg
tes OZ1MJ.

Som sidste punkt på dagsordenen var foreningens 
fremtidige virksomhed. Her blev det vedtaget at på
begynde et teorikursus, begyndelsesdatoen blev sat til 
tirsdag den 6. januar kl. 8, evt. anden virksomhed vil 
blive påbegyndt, når behovet for det viser sig.

Generalforsamlingen sluttede med, at OZ3PS tak
kede for god ro og orden under mødet, samt valget til 
formand.

Yy 73, Anders.

AARHUS

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

mershusvej 43, 810 Århus V.
Kasserer: OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3, 

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

Århus C. Tlf.: (06) 92 74 78.
I den resterende del af december måned holder af- 

delingen juleferie, men straks i det nye år tager vi fat 
påny.
1970.

Tirsdag den 6. januar kl. 20,00. (Arhus-Syd).
SMUGLER-JAGT. Vi starter det nye år med denne 
nye form for jagt, hvor »smugleren« er mobil og 
sender konstant. Er absolut interessant form for 
jagt.

Torsdag den 8. januar kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
PRINT EFTER FOTORESIST-METODEN. OZ- 
DR 1486 Lars Ølholm vil denne aften demonstrere, 
hvorledes ma nfremstiller print med kommercielt 
udseende. Begynder som OT vil her kunne hente 
nye impulser til vinterens konstruktioner.

Tirsdag den 13. januar kl. 20,00. (Århus-Syd). 
Træningsjagt. Ja, så skal vi have fordelt alle de 
overflødige jule-pund.

Torsdag den 15. januar kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
Denne aften vil vi forsøge at arrangere en films
aften med forskellige tekniske film (se nærmere i 
X-QTC).
EDR Århus afdeling ønsker alle »OZ«s læsere en 

rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vy 73 de OZ9DA.

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

EDR sælger:
Vejen til Sendetilladelsen   kr. 27,50
Emblemer ................................................................... kr. 5,65
QSO-instruktionshæfte ..............................................  kr. 3,00
QTH-liste ................................................................... kr. 5,65
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.)   kr. 4,50

Alle priser er incl. moms. Portofrit ved forudbeta
ling af beløbet på giro 2 21 16, E.D.R. Box 79, 1003 
København K.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Yedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
- OX3DQ Jens Hermann Nielsen, Thule AB,

3970 Dundas 
9248 OX3FD Finn Jespersen, 3921 Narssaq.

OX3IG Ib Bang, 3961 Umanak.
6345 OX3WQ, Peter Westergård, 3920 Juliane- 

håb.
B 2475 OZ2BG Vagn Harly Andreasen, Clermont- 

gade 29, st. th., 4000 Roskilde.
B 8741 OZ5AY Johannes Harder Andersen, Eg- 

mont-kollegiet, vær. 858, Nørre Allé, 2100 
.København 0.

C 11257 OZ5DR Bent Arnold Østergård Høeg, Hve- 
debjergvej 92, 8220 Brabrand.

B - OZ6KD Jens Anker Junge, Peter Fabers 
Vej 47, 8210 Århus V.

C 5724 OZ7DW Jens Olaf Chrisensen, Rosenhøjvej 
5 B, 8260 Viby J.

C 10892 OZ7FZ Hans Fog Hansen, Nygade 25, 
Vejle, 5651 Allested.

B - OZ7MK Niels Christian Nielsen, H. C. An
dersens Boulevard 41, 3., 1553 Kbhvn. V.

B 11515 OZ7QH Peter Hoffmeyer, Skippervej 3,
2650 Hvidovre.

C 11418 OZ7VD, Ejnar Viggo Damm, Jyllandsgade 
81, 6700 Esbjerg.

C 11118 OZ8QA Arnt Hilmer Johansen, Bakkevej 
16, Tarup, 5000 Odense.

C 11117 OZ8QL Einar Larsen, Lindevej 8, 5250 Fru
ens Bøge.

A - OZ8QS Heinz Surkau, lejlighed 251, Rød-
ovre-Centrum, 2610 Rødovre.

C 11480 OZ9QD Jens Diechmann Toustrup, GI.
Kongevej 40, 7430 Ikast.

C 11142 OZ9QG Kjeld Grannov Jensen, Søndergade, 
5884 Gudme.

C 11312 OZ9RI Carl Høgstedt, Morelvej 27, 4700 
Næstved.

Inddragelser:
OX3JM Joannes Alfred Matras, 3924 Prins Chri
stian Sund.
OX3MT Thomas Møller, 3900 Godthåb.
OX3SE Ernst Kloster Skov, 3914 Aputiteq.

C OY1B Joannes Alfred Matras, Anirnar, 3870 
Klaksvik.

B OZ5WQ Peter Westergård, Monrads Allé 21, 1., 
2500 Valby.

B OZ7DQ Jens Hermann Nielsen, Vestervang 1, 8660 
Skanderborg.

B OZ7NN Anton Emanuel Møller Nielsen, Gade- 
- vangvej 135, D, 3400 Hillerød.

B OZ7ZG Viggo Johannes Zobbe, Lindeballe, 7400 
Gørlev, Sjælland.

Rettelse:
B OZ1OZ Carsten Linå Hansen, Lindeballe, 7400 

Herning, rettes til:
Carsten Linå Hansen, Lindeballe, 7321 Gadbjerg.

Nye medlemmer:
11535 Henning Bang Olsen, »Bomgård«, Ejby.
11536 Svend Willemoes Hansen, Norgesgade 42, 5, 

København S.
11537 K. Davis, Valdemarsgade 15, København V.
11538 Jan Skytte, Fuglebakken 10, Gimsing, Struer.
11539 Svend Pedersen, Solvænget 10, Vig.
11540 G. Flesborg, Tidemandsvej 16, Holbæk.
11541 Knud Madsen, Læsøgade 41, Århus C.
11542 Poul Andersen, Høgevej 39, 7. tv., Århus V.
1143 Søren Smith, Dalgasgade 1, 1., Herning.
11544 Per Lindegren, Vester Tværvej 5, Randers.
11545 F. Goldbach, Bjørnehøjen 51, Roskilde.
11546 Poul Lisby, Nygardsvej 142, Esbjerg.
11547 Per Jim Nolsøe Larsen Brøndby Skel 19, st. 

tv., Hvidovre.
11548 Allan Epp, Fugledalen 3, Roskilde.
11549 Leif Abrahamsson, Stærevej 32, 6., lejl. C, 

København NV. (A).
11550 Erik Loll-Nielsen, Rygårdsvænget 3, 3. tv., 

Hellerup.
11551 OZ8CB, Carl S. N. Bæhr, Markvej 108, Ska

gen.
11552 Kai Mortensen, Mølleparkvej 61, Esbjerg.
11553 Henning Schou Jørgensen, Hovmålvej 77, Kø

benhavn S (A).
11544 Jens Larsen Pedersen, Vester Alle 5, Gimsing, 

Struer.
11555 Vittus Lorentzen, G.R.C., Box 119, Godthåb, 

Grønland.
11556 John Rosenkilde, Søndergade 28, Frederiks

havn.
11557 Preben Lorantzen, Skjernvej 8, Sønder Omme.
11558 Leo Hansen, Thorstensvej 17, 1., Hedehusene.
11559 Jan Engblom, Ulvebjergvej 25, Bagsværd.
11560 David Christensen, Østergade 70, Horsens.
11561 J. Ditlev-Petersen, Slotsgade 21, 5., Køben

havn N.
11562 Børge Reinecke, Åsumvej 44, Odense.
11563 Sven-Erik Madsen, »Hyldebo«, Kelstrup, Sla

gelse.
11564 Henry Pinholt, Dallvej 10, Skalborg.
11565 Arne Clausen, Nørregade 18, Haderslev.
11566 Anders Østergård, Sønderparken 26, Ikast.
11567 Steen Svane, Prinsessegade 75 B, København K.
11568 OZ2TJ, Thorvald 0. Jensen, Boechsvej 2, 

Sæby.

Atter medlem:
10566 OZ9UC, Ernst Christensen, Due Odde 5, År

hus V.
8179 Oluf Steffensen, Voldby Grenå.
3570 OZ5KS, Kay Stidsholt, Skodsborgparken 30, 

Skodsborg.
10321 Vagn Nielsen, Himmerlandsgade 11, Års.
8435 Povl Thim, Arnegårdsvej 45, Åbyhøj.

11159 Peter Olsen, Haslegårdsvej 58, Århus V.
684 OZ3G, Jens Kjær, Tøjhushavevej 3 A, Ran

ders.

Bliv medlem af EDR
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oz
Tidsskrift for kortbølge amat ør erSM 19 sender/modtager på 40 

og 80 m samt 230-240 MHz

25 watt CW og fone. 15 rør med 807 i PA. Sender 
og modtager u/ omf., u/instr., som de står. . kr. 150 

Sender og modtager uden omformer, som de står 175 
Sender og modtager uden omformer, afprøvede 225 
Original omformer for 12 V til 500 V/275 V .. 50
Alle nødvendige dele til en 220 V AC ensretter 120
25 siders beskrivelse med 8 diagrammer .........................  20

excl. moms

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb.: 79, 1003 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.

SM 19 - officielt benyttet i efterkrigsårene - er en 
stabil og robust 2-8 Mc sender/modtager, som afprø

vet og teknisk beskrevet - gør enhver 
radioamatørinteresseret køreklar.

Hvornår har så mange fået så meget 
for så lidt? Vy 73 de OZ8AZ.

I N G E N I Ø R -  O G  H A N D E L S F I R M A  
Villa Skovbo - 3360 Liseleje. Telf. (03) 34 77 77. 

Døgnet rundt: autom. ordremodtager : (03) 34 75 18

Julegaveideer fra K.W. ELECTRONICS

K. W. ATLANTA transceiver m. power kr. 5000,00 
K. W. 2000B transceiver m. power . . . .  kr. 4750,00
K. W. VESPA sender m. power ............................ kr. 2575,00
K. W. 201 modtager ..............................................  kr. 2285,00
K. W. antennetuner E-Z match .............................  kr. 245,00
K. W. S.W.R. meter m. stort instrument kr. 180,00 
Der er et års garanti på K. W. grej.

Vi har også meget andet udstyr til amatøren, bl. a. 
PA trin, Turner mikrofoner, Traps for W3DZZ ant. 
Antennerotor ALLIANCE, rør fra RCA, og meget 
andet. Skriv eller ring efter brochurer og prisliste.

Alle vore kunder og amatørvenner ønskes hermed 
en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Danish Radio-Amateur Service
v. OZ5IH I. Wahlgren - OZ2BA S. Christiansen. 
Septembervej 223, 2730 Herlev (01)91 38 86 eft. 14,00

Formand : OZ1BP Bernhard Pedersen, Bornholms- 
gade 66, 9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19. 
Næstformand: OZ7XG Erling Hansen, Sophus Bau- 
ditzvej 14, 5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.
Sekretær: OZ7DX Vøgg H. Jacobsen, Gustav
Adolfsgade 5, 2100 Kbhvn. 0. Tlf. (01) 92 - 
Øbro 8170.
Kasserer : Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaards 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.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Aalborg. Tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. Telf.
(046) 2 13 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.

*

QSL-centralen :
EDR’s QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, 
Ingstrup, tlf. 6. (Drej 081) 5 75 11 - Saltum. 
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet 

ved enhver indbetaling.

Indmeldelser i foreningen sker ved henvendelse til 
kassereren.

Kontingentet er kr. 40,- om året. incl. OZ.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. december 1969.

mm


