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Vi går mod lysere tider!
Dagene er blevet nogle minutter længere, og vi kan glæde os
til aktiviteter udendørs, inden så længe. I Efteråret 2005 var
det glædeligt at se, der var mange der gik op til licensprøve
bl.a. i det nordjyske, det resulterede i 11 nye D-licenser(certi-
fikater), og nogle opgraderede deres certifikat til en højere
kategori..

Der var licensprøve andre steder i landet, så interessen for
radio er altså ikke helt død.
Det er meget vigtigt at vi holder kontakt til de nye amatører
i lokalafdelingen for at bevare interessen og få dem aktiveret
i projekterne i lokalafdelingerne.

Husk der er i dette forår der er opstilling til landsformand,
hovedbestyrelsesmedlem og som repræsentantskabs med-
lemmer, i den lokale kreds. (Du kan se datoen for kredsmødet
i din kreds under nyt fra afdelingerne i dette nr. af OZ).

Vil du have indflydelse på udviklingen, må du møde op til
kredsmøderne og være med til at opstille de amatører der vil
præge udviklingen i EDR.
Det er her vi skal finde nye emner til det fremtidige RM og
HB i landsforeningen EDR. Det kræver at man har været med-
lem i landsforeningen i mindst 2 år inden man kan lade sig
opstille, men den tid går jo hurtigt, jeg er sikker på at der er
mange der har nogle gode ideer i den retning, det rette
forum er at præge  EDR indefra og ikke udefra.
Resultatet skulle gerne være at landsforeningen får nogle
flere medlemmer til gavn for amatørbevægelsen.

Vel mødt til Opstillings og kredsmødet.
Vy 73 

de OZ2KS,Johannes 
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Elektroniske
antenneomskiftere
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Kortbølgemodtagere m.m.
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Effekt uafhængigt SWR meter

Af OZ8OM, Ole Maymann
Esrumvej 333 B
3000 Helsingør

Der har efterhånden været mange SWR kon-
struktioner her I OZ. Jeg har selvfølgelig læst
dem, og bygget noget i den retning. Så faldt jeg
over et design i bogen "TEST EQUIPMENT  for
the Radio Amateur". Her beskrives hvordan man
kan gøre SWR meteret effekt uafhængigt ved
hjælp at en ganske lille tilbygning.  Jeg har lavet
et eksemplar, men af interesse testet og prøvet
at forstå hvorfor det virker, og hvilken nøjagtig-
hed man opnår. Der måtte være kompromis'er.
Se figur 1, som er en velkendt måde at lave et
SWR meter på til HF.

Figur 1. Her skiftes på normal vis mellem frem og
retur med en omskifter mellem de to dioder.
Den ene giver en spænding for fremadrettet
effekt, og den anden for returneret effekt

Tænk på at hvis FREM er stor, og RETUR, lille, så
er der stor spændingsforskel MELLEM de to dio-
der. Så slår voltmeteret meget ud, hvis det
anbringes som vist på figur 2. Hvis FREM og
RETUR er lige store, slår voltmeteret slet ikke ud.
Vi har altså uendelig stand bølge forhold ved  0
på volt meteret, og  standbølge  forhold 1 ved

Figur 2. Stor spænding over dioden

Figur 3. Test- og kalibreringsopstilling

maximalt udslag på voltmeteret. Det er kun pro-
blemet hvad der sker her imellem. Så er det for-
fatteren bruger to dioder med en meget stejl
karakteristik til at få det hele til at foregå inden-
for et meget lille område. Vi er nu på figur 3.

Jeg har testet hvad der sker når outputtet fra HF
dioderne ved fuld power f.eks. er 20 volt, og så
ned til meget lidt, 1 volt. Her er spændingen nu
kun varierende fra 0.571 volt til 0, 430 volt. Vi
sætter så formodstanden i serie med instrumen-
tet til fuld udslag ved 0.571 volt. som kan svare
til vor maksimale effekt. Lad os så sige at vi får
20 volt fra forward dioden, og 10 volt fra return
dioden, så er SWR lig summen af frem og bak
divideret med differensen af frem og bak.

SWR  =  (20 + 10)/(20 - 10) = 30/10  =  3.
Spændingsforskellen er her

0, 571  -  0.539  =  0.032 volt,
som svarer til

0.571 divideret med 0,032  = 18 procent
oppe af skalaen.
Her skal stå SWR  = 3

Andet eksempel:
20 volt fra forward dioden, og kun 4 volt fra
return dioden.

SWR = (20 + 4 )/( 20 - 4 ) = 1,5
Spændingsforskellen er her

0,571 -  0,497  =  0.074  volt ,
som svarer til  

0.571 divideret med 0.074 =  77 procent 
oppe af skalaen. 
Her skal stå SWR  = 1,5

Noget af et kalibrerings arbejde, men nødven-
digt. Anbring de vigtigste 1- 1,5 - 2 - 3 - 5.
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Der er garanteret ikke to skalaer der bliver ens.
Det er til daglig praktisk brug.

Som før antydet er SWR bedre og bedre jo høje-
re vi kommer op af skalaen, så hvis du kan snak-
ke den op til 1,5, kan du jo godt køre med anten-
nen og senderen. Hvad så med effekt uafhæn-
gigheden ? Lad os prøve SWR 1,5 med mindre
effekt:

12 volt fra forward dioden, og 2,8 volt fra return
dioden.

SWR = (12 + 2,8 )/( 12 - 2,8 )  =  1,5

Men nu er spændingerne anderledes fra de
nederste dioder. 12 V svarer til 0.547, og 2,8 V må
vi interpolere os til. 
Godt gæt er  0,475. Differencen som instrumen-
tet viser er 0.547 - 0.475 =  0.072.

Bingo. Se tilbage på forskellen med fuld effekt
Det var 0.074, og nu med kraftig reduceret
effekt 0.072,  så indenfor få procenter vises
standbølgeforhold 1,5. 

Figur 5. Det færdige instrument

Disse udregninger kan laves på kryds og tværs
over skemaet, men er vi ikke tilfredse hvis instru-
mentet bare viser rigtigt indenfor 5 procent. Det
er nemt at have tilkoblet, og skal bare komme
med op når man taler til den. Så langt som
muligt.

Som figur 5 viser, har jeg lavet det med to skala-
er. Den øverste som normalt fra 0 - 100 liniært
som bruges på normal måde, og den nederste
fra uendelig til 1, som bruges i auto mode. En
omskifter kobler instrumentet til på den ene
eller anden måde. Øverste omskifter er manuel /
auto, nederste omkobling mellem frem og retur.
Det låste potmeter til højre, sætter følsomhed i
automode. Både skalaen og skiltet på toppen er
tegnet i tegneprogrammet VISIO. Her er rige
muligheder. Også diagrammerne. Næsten alt og
i alle farver kan lade sig gøre. Topskiltet er prin-
tet ud på et stift stykke foto papir Instrument
skalaen på alm. papir.

Højniveau diodeblander.
Blanderen i en modtager er ofte afgørende for modta-
gerens storsignalegenskaber, og en diodeblander vil tit
være modtagerkonstruktørens valg. 
I en lille artikel beskriver LA7MI en diodeblander, der
afviger noget fra den traditionelle opstilling; men som
udviser særdeles fine data. Blanderen, der opbygges
med ferritransformatorer og 4 dioder er ukritisk over-
for termineringen på RF og MF siden, og ved at føde
den med et firkantsignal har forfatteren målt en tred-
jeordens intermodulationsniveau på + 35 dBm, hvilket
må siges at være fint. 
Er du ved at bygge en modtager, var det nok værd at
kigge lidt på denne blandertype.

LA7MI: Høynivå diodemikser. Amatørradio 9/2005 side
4-5

OZ8XW

Figur 4. En forbedret og effektuafhængig målebro

O Z

Fra andre blade
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Er oscillatorstøj i vores transceivere en
ny opdagelse 

eller savner du en støjsvag oscillator?

Af OZ5WK, Karl Wagne
Ærholm 9
6200 Aabenraa

Indledning
Oscillatorstøj har eksisteret i al den tid der har
været oscillatorer, men fra at være en uinteres-
sant størrelse så har forskellige forhold gjort at
den nu er blevet genstand for opmærksomhed i
den kommercielle verden og blandt amatører,
fordi den udgør en seriøs forringelse af modta-
gerne.
Den første forringelse kom da man udskiftede LC
- VFO' en med en synteseoscillator og senere
DDS-VFO' en. Man har godt nok fået betydelig
forbedring af frekvensstabiliteten i oscillatoren,
hvilket alle givetvis har bemærket, men dette er
desværre sket på bekostning af en utilsigtet
"støjdyne" der ligger omkring oscillatorsignalet.

Sendermæssigt vil "støjdynen" blive forstærket
op med samme forhold som oscillatorsignalet,
hvilket kan genere de omkringliggende statio-
ners modtageforhold. Modtagermæssigt bliver
"støjdynen" ofte opfattes som båndstøj eller
som modtagne signaler er støjfyldte, men som er
utilsigtede blandinger imellem "støjdynen" og
kraftige stationer i nærheden af modtagefre-
kvensen. Herudover medvirker "støjdynen" til at
ødelægge modtagernes filtervirkning og reduce-
re det intermodulationsfrie arbejdsområde! 

Årsagerne til DDS'ens kraftige "støjdyne" er
detaljeret beskrevet i (7). Kort fortalt fremkom-
mer den ved at der i bestræbelserne for at for-
enkle konstruktionerne anvendes en "færdig-
bygget" klokoscillator i metalhus som er bereg-
net på digitale kredsløb, og dermed ikke afgiver

en sinusspænding som ønsket, men en firkants-
pænding. OZ7TA (TR) har undersøgt "støjdynen"
i sin DDS VFO (1) med en lille måleopstilling (2).
Dette inspirerede mig til at gøre ligeså, for at
undersøge støjen i den DDS-VFO som jeg beskre-
vet i OZ (4) og som er bygget i et antal på ca. 800
stk. her i landet. TR har målt støjen fra (4) til 46
dB over støjen fra en målesender type HP8640B.
Som beskrevet efterfølgende kunne jeg dog ikke
få det til mere som 23 dB med et tilsvarende
måleudstyr.
For øvrigt sidder den ene af mine DDS-VFO' er i
min fasetransceiver som jeg har kørt mange
QSO' er med på bl.a. 40 m. båndet, så derfor
synes jeg godt nok TR' s bemærkning" uegnet til
alt hvad der har med radio at gøre" er meget
drastisk, men dermed selvfølgelig ikke sagt at
der ikke kan opnås en væsentlig forbedring, så
jeg konstruerede en krystalstyret sinusoscillator
til DDS' en i lighed med (6). Efterfølgende beskri-
ves først konstruktionen af en støjsvag 100 MHz
krystaloscillator til erstatning for den nuværen-
de klokoscillator i metalhus, og hvordan denne
indkobles i den DDS-VFO som jeg beskrev i OZ
(4). Herefter følger konstruktionen af det
anvendte måleudstyr og dets justering. Sluttelig
følger nogen sammenligningsmålinger afslut-
tende med et eksempel på båndbredde bereg-
ning.

Krystalstyret Sinusoscillator WK100
Se figur 1. Jeg har benyttet en støjsvag opbyg-
ning som er meget udbredt blandt SHF amatører
(DB6NT udstyr) idet den er støjsvag, frekvenssta-

Figur 1. Diagram af oscillatoren.
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bil og let at indstille på den rigtige overtone
med kernen i L1. Krystaloscillatoren med Tr1
svinger på sin 5. overtone. CL2 og R4 fungerer
som støjfilter og fjerner den støj der kommer fra
spændingsregulatoren IC2, der ellers ville påvir-
ke oscillatoren.
Oscillatorsignalet løber via C4 til buffer og impe-
dansomsætter Tr2 som leverer et signaloutput
på 50 ohm til effektforstærkeren IC1 der afgiver
5 mW til DDS kredsen AD9850. Oscillatorens out-
put kan reguleres med kapaciteten C4, som jeg
har valgt til 5 mW, idet 3,5 mW er det mindste
signal AD9850 vil fungere med. Komponenter og
øvrige data fremgår af diagrammet.

Den mekaniske opbygning af WK100
Jeg har lavet et dobbeltsidet printudlæg, figur 2
og figur 3 som kan huses i en hvidbliks æske med
bund og låg med målene 74 x 37 mm. Se endvi-
dere figur 4. Der er (på opfordring) ikke anvendt
SMD komponenter. Effektforstærker IC1 (MAR-
6) er i et stripline hus og monteres direkte på
printpladen under printet. Der bores et 5 mm hul
i printet, hvori stripline huset placeres. Printets
overside fungerer som stelplan og loddes hele
vejen rundt til æskens sider og alle komponen-
ternes stelforbindelser loddes på begge sider.
Husk at alle forbindelser der ikke skal til stel må
bores op med et lidt større bor på oversiden, så
komponenten ikke rører stelplanet. Jeg har
anvendt koaksialbøsning til HF og 1 nF gennem-
føringskondensator til + 12 Volt.

Ændring på DDS printpladen i (4) for at tilføre
det nye WK100 signal

Figur 4. Den færdige oscillator.

Det er nemt at ændre. Udlod 100 MHz klokken
på DDS printpladen (metalboks med 4 ben) og
isætte 2 loddestifter, én hvor ben 8 sad og én
hvor ben 7.Før et tyndt koaksialkabel fra output
på WK 100 til DDS printpladen, og monter lede-
ren på ben 8 og skærmen på ben 7.

Test af støj fra DDS oscillatoren efter udskiftning
af 100 MHz klokoscillator
Jeg har med måleudstyret, som beskrevet under
støjmåling på oscillatorerne opnået samme gode
måleresultat som når målesenderen HP8640
anvendes som klokoscillator.

Det anvendte måleudstyr
Det målegrej jeg har bygget er stort set det sam-
me som i (2) og ligner HF enheden i fasetransce-
iveren (3), som består af en HF blander efterfulgt

Figur 2. Printudlæg. Husk at teksten skal ende
med at stå retvendt Figur 3. Komponentplaceringstegningen



OZ Februar 2006 ___________________________________________________________________________ 73

af en LF forstærker. LF signalet tilføres så lydkor-
tet i en computer der fungerer som signalanaly-
sator. Som oscillator er også anvendt en støjsvag
krystaloscillator konstruktion, så målingerne
ikke ødelægges. Opstillingen kan for øvrigt også
bruges til andre formål som smalbånds spektru-
manalysator til f.eks. to - tone målinger på ESB -
sendere, PSK-31 signaler, panoramamodtager
osv.

HF blander og LF forstærker WK80-3
Se figur 5. Signalet man måler på tilføres SBL-1
H, som er en højniveaublander der flytter signa-
let ned til et LF område imellem 0-og 24 kHz med
et oscillator signal og forstærkes herefter op
med Tr1 og Tr3 inden det tilføres computerens
lydkort. Der er gjort en del ud af at filtrere for-
syningsspændingen til de 2 transistorer så der
ikke tilføres støj via forsyningsspændingen. Læs i

øvrigt mere detaljeret om kredsløbene i (2), hvor
bl.a. valg af blander samt tips til konstruktionen
er beskrevet.

Støjsvag krystaloscillator diagram WK80-2
Jeg har benyttet en støjsvag konstruktion der
bl.a. også anvendes i forbindelse med højniveau
blandere på højere frekvenser, og som udnytter
den ekstra filtervirkning krystallet giver, ved at
lade oscillatorens output passere dette. Se figur
6. Der er ingen afstemte kredse i konstruktionen,
så krystaloscillatorfrekvensen kan vælges frit i
det, eller de bånd man finder interessante. Kry-
staloscillatoren med Tr1 svinger i en normal stan-
dardkobling til HF. Det vigtige her er CL2 og R4,
der fungerer som filter og fjerner den støj der
kommer fra spændingsregulatoren IC3,som
ellers kunne påvirke oscillatoren. Over C4 til stel
er placeret en 10 pF trimmer til at flytte krystal-

Figur 5. Diagram af konverteren

Figur 6. Diagram af konverteroscillatoren
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frekvensen med, så man har mulighed for at
"ramme" den samme frekvens som den man
måler på. (Det mindste frekvensspring i en DDS
VFO er oftest 10 Hz.). Oscillatorsignalet løber via
en trimmer på 10 pF, som benyttes til justering af
outputtet, til buffer og impedansomsætteren
Tr2. Den leverer et signal til effektforstærkeren
Tr3 som afgiver de 50 mW som SBL-1 H kræver.

Blanderens korrekte 50 ohms tilpasning til oscil-
latoren foretager dæmpningsledet R14 / R15/
R16. Komponenter og øvrige data fremgår af
diagrammet.

Den mekaniske opbygning af WK80-3 og WK80-2
Start med at se på figur 7 til 10 samt 11 og 12.
Jeg har lavet et dobbeltsidet printudlæg som

Figur 7. Printudlæg af konverteroscillatoren.

Figur 8. Komponentplaceringstegningen

Figur 9. Printudlæg af konverteren

Figur 10. Konverter komponentplaceringstegning
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Figur 11. Den færdige konverter

kan huses i en hvidbliks æske med bund og låg.
WK80-3 har målene 111 x 55 mm og WK80-2 er
på 111 x 37 mm. Der er ikke anvendt SMD kom-
ponenter. Effektforstærker Tr3 (BFQ 34T) er en
stripline transistor og monteres under printet
direkte på printbanerne. Der bores et 5 mm hul i
printet, hvori stripline huset placeres. Køling er
ikke nødvendig. Printets overside fungerer som
stelplan og loddes hele vejen rundt til æskens
sider og alle komponenternes stelforbindelser
loddes på begge sider. Husk at alle forbindelser
der ikke skal til stel må bores op med et lidt
større bor på oversiden, så komponenten ikke
rører stelplanet.
Jeg har anvendt koaksialbøsning til HF og 1 nF
gennemføringskondensator til + 12 Volt.
Trimmer til frekvensjustering i WK80-2, sidder i
æskens side så den kan justeres "udefra".

Computerprogrammet
LF signalet fra Tr3 i WK80-3 tilføres computerens
lydkort som med et program kan få dette til at
give en grafisk signalanalyse af LF frekvensområ-
det på skærmen. Jeg har forsøgt med 2 forskelli-
ge computerprogrammer, se under leverandører
af specielle komponenter. De gav samme resul-
tat, men har hver for sig ud over spektrumanaly-
sen forskellige andre anvendelsesmuligheder.
Programmerne er næsten selvforklarende, men
der findes installations og brugervejledning. Min
computer er en Pentium 4, med 2,4 GHz, Wind-
ows XP og Soundblaster Audigy lydkort, men
mindre kan sagtens gøre det, der sker kun det at
programmet "fryser" fast, når maskinen ikke
kan levere regnekapaciteten.

Justering af måleopstillingen
Når programmet er installeret i computeren,
sammensluttes WK80-2, WK80-3 og compute-
rens mikrofonindgang med et skærmkabel. Der
tilsluttes 12 volt og opstillingen er klar til juste-

ring se figur 1. Forstærkningen i WK80-3 omsæt-
teren må kun må hæve grundstøjsniveauet gan-
ske lidt, læs og se hertil analysatorbillederne i
(2). Hæves grundstøjniveauet overhovedet ikke,
er der en fejl eller forstærkningen er for lille og
R9 må formindskes. Er den for stor, nedsættes
TR3's forstærkning med større modstandsværdi
af R9. Vær også opmærksom på at lydkortets
indgangsniveau kan justeres!

Test af egenstøj i udstyret
Samplingsfrekvensen 48 000 Hz og 16 2384 bit
indstilles i programmernes "control" eller "set-
tings" vindue. Programmet startes og mine
resultater var følgende:

-132 dB når WK80-2 og WK80-3 er tilkoblet com-
puterens lydkort, men uden spænding på.
-130 dB når WK80-2 og WK80-3 er tilkoblet com-
puterens lydkort med spænding på.
-129 dB når WK80-2 blev udskiftet med en lånt
HP 8640B eller en Siemens W 2008 målesender.

Figur 12. Den færdige konverteroscillator

Som ved alle målinger vil der også her være en
vis måleunøjagtighed på skærmen, men dette
burde ikke influere på forholdet imellem målin-
gerne. Da HP 8640B og Siemens W 2008 giver
samme resultat som WK80-2 oscillatoren burde
den være OK til støjmålinger. 

Nærmere ang. HP 8640B se (2). Til egenstøjen på
-129 dB lægges en usikkerhedsmargin på 6dB (2).
Dermed skulle jeg nu med sikkerhed kunne måle
støj ned til -123 dB ved 2,9 Hz båndbredde.

Støjmåling på oscillatorerne ved 2,9 Hz bånd-
bredde
Ved støjmåling må man ikke overstyre blanderen
eller lydkortet, hvilket nemt testes ved at ind-
sætte og fjerne et dæmpningsled i det målte sig-
nal på f.eks. 10 dB, så skal signalet på skærmen
også ændre sig 10 dB. 



Alle mine støjmålinger er foretaget i 10 kHz
afstand fra bærebølgen og beskrevet udførlig
under "fremgangsmåde" i (2). 
Støjmålingerne er foretaget nedenstående oscil-
latortyper på 14 MHz, med WK80-2 og WK80-3.

Måling på HP 8640B: -124 dB
Måling på Siemens W2008 -120 dB
Måling på DDS (med org. digital klok) -101 dB
Måling på DDS (med WK100 klok) -124 dB

Jeg har kun haft faselåsning på den "driftige"
HP8640, de andre ligger frekvensstabilt.

Omregning af målingens resultat til 1 Hz bånd-
brede
Fremgangsmåden er detaljeret beskrevet i (2).
Jeg vil derfor kun indsætte mine måledata som
eksempel. Jeg målte -124 dB på HP8640B, og har
til målingen anvendt en samplingsfrekvens på 48
kHz og 16184 bit til målingen. 

Med regnemaskinen giver dette 48000 Hz/16184
= 2,9 Hz. i båndbredde. De 2,9 Hz båndbrede skal
så omsættes til dB. Med regnemaskinens LOG
taste, tages logaritmen af 2,9 Hz = 0,462398 og
ganges med 10 = 4,6 dB. 

Målemetoden registrerer begge sidebånd og det
er kun er støjen i ét sidebånd, ESB der har inter-
esse, så der skal fratrækkes 3 dB. 

Det samlede måleresultatet ved 1 Hz fås ved at
sammenlægge de 3 minusværdier: -124 dB, -
4,6dB, - 3 dB = -131,6 dBc /Hz. Det giver følgen-
de resultat for de 4 oscillatortyper:

HP 8640B  -131,6 dBc /Hz.
Siemens W2008 - 127,6 dBc/Hz.
DDS (med org. digital klok) - 108,6 dBc/Hz
DDS (med WK100 klok) -131,6 dBc/Hz.

Leverandører af specielle komponenter

Computerprogrammer:
Spectran v.2, som er gratis på internetadressen:

http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
VisuelAnalyser v.8, som er freeware på internet-
adressen:

http://digilander.libero.it/hsoft.
100 MHz krystal: ESKA crystals, internetadresse:

www.eska.dk (ca. 80 kr.)
SBL-1H blanderen: Internetadresse:

www.barendh.com ( ca. 200 kr.) 

Litteratur
(1) OZ nr.4 / 2005. VFO / signalgenerator / swee-
per
(2) OZ nr.3 / 2005. Måling af SSB fasestøj fra oscil-
latorer
(3) OZ nr.7 /2003 side 392. Fasetransceiver efter
den 3'metode, 2.del
(4) OZ nr.1 / 2001. VFO konstruktion med direkt
digital syntese, DDS
(5) ARRL håndbog kapitel 10
(6) OZ nr.6 / 2005. 100 MHz klokoscillator, pri-
mært til DDS formål
(7) OZ nr.5 / 2005. Nogle målinger på en DDS
med kredsen AD 9850

Har du i øvrigt spørgsmål, så send en e-mail til
OZ5WK@QRZ.DK og jeg skal svare så langt mine
evner rækker!
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Replik til Kalles støjmålinger
Af TR

Først og fremmest tak til Kalle for at have taget
ideen op med at måle fasestøj. Kalle har bygget
et målesystem der stort set er magen til mit, men
Kalle har også gjort sig den ulejlighed at lave
printudlæg, så Kalles system er lige til at efter-
bygge.

Kalle har målt på en DDS VFO af samme type
som den jeg målte på og jeg publicerede mine
målinger i OZ april 2005. Forskellen er at Kalle
måler 23 dB mindre fasestøj i 10 kHz afstand end
det jeg målte og publicerede. Kalle og jeg bru-
ger samme spektrumanalyser SW (VisualAnaly-
ser), så det kan ikke forklare forskellen. 

Kalle beskriver hele sit udstyr, så det må jeg også
hellere gøre. Konverteren er beskrevet i OZ
marts 2005. Jeg har to stk. HP 8640B, som jeg i
flæng bruger som referenceoscillator. PC er en
DELL Latitude D610 og lydkortet er et eksternt-
Creative Labs USB Sound Blaster, hvor jeg bruger
linjeindgangen. I figur 1 er vist min "systemstøj",
d.v.s. måleopstillingens egenstøj uden noget som
helst input. Der er fire støjkurver, idet jeg har
strømforsynet PC og konverter fra forskellige kil-
der. Den laveste støj opnår jeg ved at lade den
bærbare PC køre på sit batteri (uden strømforsy-
ning). I figur 2 ser vi den samlede støj ved fire
frekvenser (50 MHz, 100 MHz, 200 MHz og 400
MHz). Kurverne viser fasestøjen udtrykt i dBc/Hz.

O Z
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Fig. 1

Fig. 2

Det er altså støjen fra begge generatorer vi ser
her. Ved 50 MHz er den samlede fasestøj -129
dBc/Hz, altså en egenstøj i samme størrelsesor-
den som Kalles. Måleopstillingerne er altså i sto-
re træk ens både med hensyn til SW og med hen-

syn til støjgrænse, og det ser ud til at begge
mine 8640B holder sig inden for de publicerede
data.
Jeg har gennemgået mine målinger en gang til,

særligt med hensyn til, om der skulle have ind-



sneget sig noget ekstra støj. Det er jeg sikker på,
ikke er tilfældet. Den DDS-VFO jeg målte på var
i øvrigt tidligere blevet målt på et professionelt
måleudstyr, og der var fasestøjen i samme
størrelsesorden, som det jeg målte. 
Desuden er mine målinger meget godt i over-
ensstemmelse med de målinger andre har lavet,
og som man kan finde rundt omkring på inter-
nettet.

Jeg er derfor ret sikker på, at mine målinger fra
i begyndelsen af 2005 er korrekte for så vidt
angår de DDS jeg har målt på. Det er selvfølge-
ligt glædeligt, at Kalles DDS er bedre end den
jeg målte på, men jeg vil fastholde, at hvis man
har en fasestøj på - 85 dBc/Hz, så duer det ikke til
andet end måleudstyr, hvor fasestøjen er uden
betydning. Skal en DDS bruges i en modtager, så
skal vi i hvert fald ned under -110 dBc/Hz.
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Måling af strømsymmetri
på paralleltrådsfeedere

Af OZ5RM; Rick Meilstrup
Geelskovparken 12, 1
2830 Virum

DL3AO skrev for nylig her i bladet om symmetriske antenner og deres feedere. I artiklen omtaltes også
kort en antennestrømsindikator. Mange har vist sig interesseret i at høre nærmere herom, og det
kommer så her. OZ5RM har oversat/bearbejdet fra FunkAmateur nummer 12, 2005.

Figur 1: Diagram for bøjle-strømdetektoren.

Nu var arbejdet færdigt, og ejermand og hjæl-
pere så med tilfredshed på den højt og frit hæn-
gende 40 m lange dipol. "Hønsestigen" hang
lodret ned fra antennen og førte videre i en bue
til den symmetriske antennekobler i shacket.
Med mellemrum hørtes jubel derindefra efter-
hånden som man tunede ind på endnu et bånd,
og SWR-måleren gik ned på nul. Og dér stod jeg
med mit medbragte måleinstrument til kontrol
af strømsymmetrien i hånden - uden at nogen
var interesseret mere. Når nu SWR var 1:1, hvor-
for skulle der så være nogen usymmetri tilbage?
Mens jeg stod på altanen og hørte på de begejst-
rede signalrapporter fra en 40 m QSO, fandt jeg
en glimlampe i lommen. Sådan en var engang et
vigtigt tilbehør til enhver antenneafstemning.
Jeg holdt den hen mod feederen, hvor den lyste
blåligt op - og blev forbløffet: Ud for den ene af
trådene lyste lampen meget klarere end ved den 

Figur 2: Instrumentet er her koblet til et stykke
Wireman twinlead. Målebøjlerne er lavet af stiv
tråd med en sidelængde på nogle centimeter.

anden. Det måtte jeg se nærmere på. Jeg pakke-
de mine målegrejer ud og begyndte at demon-

O Z



strere for vennerne de forskellige muligheder
for kontrol af modfase og strømsymmetri på en
paralleltrådsfeeder.

Strømdetektor med målebøjle
Figúr 1 viser den simple, men meget nyttige
strømdetektor, som bl.a. går tilbage til Les Mox-
on, G6XN. I modsætning til den ofte benyttede
"strømtang" skal tråden ikke føres gennem en
ringkerne. 
Koblingen til den strømførende leder sker via to
sonder i bøjleform, lavet af stiv ledning.
Diodedetektoren og måleinstrumentet er koblet
således at magnetfeltet af den strøm der induce-
res i bøjlerne, ensrettes så den giver udslag på
instrumentet, hvorimod den kapacitivt overførte
spænding undertrykkes. Figur 2 viser de to bøjler
og instrumentet i den lille måler, koblet til en af
lederne i et stykke Wireman twinlead. Det er vig-
tigt at trådene i målebøjlerne elektrisk er
snævert koblet sammen i midten. Et drejespole-
instrument med nul i midterstillingen er ingen
absolut nødvendighed da viserudslaget altid er
positivt. Ønsker man endnu nøjagtigere målin-
ger, kan et digitalt voltmeter kobles til i parallel,
men i så fald må man sikre sig at enhver inds-
tråling af HF afdrosles og afskærmes, for digital-
voltmetre reagerer ofte med fejlvisning når de
udsættes for HF-felter. 

Figur 3: Midlertidigt feederstykke til indsætning
i en ellers smal feeder. Papirskalaen gør det let at
finde midtpunktet.

Figur 4: Eksempel på detektorens visning når der
måles til venstre og højre for feedermidten. Man
ser let det skarpe minimum midt på feederen.

En simpel løsning, der vil give et passende skala-
udslag, er at ændre på effekten fra senderen;
strømstyrken er proportional med kvadratroden
af effekten. Man kan også med fordel bruge
instrumentet til at måle fordelingen af
strømstyrken i en GP's radialer og gentage
målingen med visse mellemrum for at sikre sig at
der ingen ændringer er sket.

Drejer det sig om at måle symmetrien i en paral-
leltrådsfeeder, holder man instrumentet hen til
den ene side af feederen og bagefter til siden
lige overfor. Det er dog ikke nok at konstatere at
der er strømsymmetri i feederen, for en feeder
der ikke stråler, har ikke alene samme strømstyr-
ke i begge sider, men også en faseforskydning på
180o. 
Her viser strømdetektoren sig som et yderst
følsomt instrument: Ved strømsymmetri og kor-
rekt modfase skal instrumentet, når det placeres
midt i feederen, vise minimalt udslag.
Har feederen nogle centimeters afstand mellem
lederne, er det let at finde midtpunktet, men
drejer det sig om en smallere feeder, fx en af
Wireman twinlead, er det svært. Hjælpen er
imidlertid nær: Man indsætter et sted i kablet ca.
50 cm feeder af en anden type med en lignende
impedans og med passende bredde; så bliver det
let at måle.
Figur 3 viser et sådant stykke feeder lavet af 5
mm kobberrør og med en afstand mellem leder-
ne på 10 cm. Det giver en impedans på 450 Ohm
og er let at indsætte. 
Det er dog ikke absolut nødvendigt at lave en
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Om HF konnektorer
Jeg har modtaget kommentarer fra to amatører
vedrørende min artikel om HF konnektorer i OZ
januar 2005.

Om 7/16 konnektoren
Jeg skrev, at 7/16 stikket var opkaldt efter kablets
diameter. Det er sikkert en god historie, men det
passer bare ikke. 7/16 stik har fået navnet efter
inderlederens udvendige diameter og skærmkap-
pens indvendige diameter. Det har ikke lige noget
med 7/16 tommer at gøre, 7/16 tommer er lig 11,11
mm, og det findes ingen steder på de stik. Sådan
kan det gå, når man ikke researcher grundigt nok. 
Tak til OZ9ZI for rettelsen.

Fra OZ7S har jeg modtaget:
I din fine artikel 'Lidt om HF konnektorer' i OZ
januar 2006 skriver du på side 5, anden spalte, at
'Efter de tre konnektorer har vi tabt næsten 20 %
af effekten, som blot sendes tilbage til senderen
som varme, og så har vi slet ikke set på kabeltabet
endnu'. Jeg synes, at du her er ude på tynd is og
manglende forklaring, idet den reflekterede effekt
jo kun er tabt i den situation, hvor senderens
udgangsimpedans er 50 ohm. Det er aldrig tilfæl-
det i praksis. En sender vil i virkelighedens verden
have en udgangsimpedans, der normalt ligger
langt fra 50 ohm, oftest noget lavere. Derfor vil

den reflekterede effekt i al almindelighed blive
'totalreflekteret' fra senderen og igen sendt op
mod antennen. Tabene er derfor ikke så store, som
udregningerne måske lader formode for ube-
fæstede sjæle. Der er sikkert tænkt på en målesitu-
ation, hvor senderen består af en signalgenerator
med lavt standbølgeforhold og dermed tæt på 50
ohm udgangsimpedans: Her bliver den reflektere-
de effekt optaget af signalgeneratoren, og vi taber
de næsten 20 % af effekten. Læg i øvrigt mærke
til, at 20 % effekt svarer til et tab på ca. 1 dB, hvil-
ket ikke er ret meget.

Derudover er jeg enig i dine betragtninger om lod-
ning på PL-konnektorer. De skal varmes hurtigt op,
når skærmen skal loddes til stikket, og det kræver
en stor loddekolbe, faktisk gerne et par stykker og
to mands betjening. I en artikel i den engelske Rad-
Com blev det anbefalet at supplere med en gasvar-
mer. Jeg tror dog ikke, at det er muligt at styre
sådan én, så man undgår at svide kablet, når man
bliver ivrig for at få tinnet til at flyde! Af samme
årsag er det i praksis umuligt at lodde især PL-kon-
nektorer udendørs, i hvert fald uden total
afskærmning. Det mindste vindpust blæser varmen
væk.
En sidste ting: Husk nu endelig at få omløberen til
PL-stikket ind på kablet, før der loddes! Og husk at
vende den rigtigt!

Teknisk korrespondance
Ved teknisk redaktør

feeder med præcis samme impedans, for impe-
dansspring har ingen betydning når det blot dre-
jer sig om at kontrollere symmetrien. Og med
den symmetriske antennetuner er det ikke svært
at finde resonanspunktetet så længe vi har det
midlertidige stykke feeder indsat. Det har heller
ikke særlig stor betydning hvor i feederen vi ind-
sætter det midlertidige stykke, blot vi ikke ind-
sætter det i et strømminimum på en feeder hvor
der er et højt SWR.
Figur 4 viser resultatet af en måling som jeg gjor-
de på den i figur 3 viste måde. Det skarpe mini-
mum i midten af feederen viser strømmenes
fremragende modfaseforhold på feederen.

Løsningen er fundet
Lad os vende tilbage til mysteriet med feederen
som blev omtalt i artiklens begyndelse. Det viste
sig hurtigt at det kun var på 40 m båndet at der
var en større afvigelse fra symmetrien. Ved at
forlænge hønsestigen med 1 meter var usymme-

trien borte. Årsagen var naturligvis at feederens
indgang befandt sig i et særlig "højimpedanset"
spændingsmaximum, og det havde til følge at
strømbalancen kunne falde til ene eller den
anden side da selv små forskelle i kapaciteten til
omgivelserne giver uønskede resultater.
TR note: I den originale artikel er der også et lil-
le stykke om måling af common-mode strøm på
twinlead. Måling af common-mode strøm på en
twinlead-feeder adskiller sig imidlertid ikke for
måling af common-mode strøm på et coaxialka-
bel, og den måling har været beskrevet i OZ juni
2004.

Litteratur
Schick, DL3AO: Erfahrungen mit asymmetrisch
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TR
Allerførst mange tak til Sven for at komme med
kommentarer til det TR skriver. Det er altid godt
med feedback på det der står i OZ. Jeg vil tage
Svens kommentarer enkeltvis.
Du har selvfølgelig principielt ret i det med effek-
ten. Hvis nu TX opførte sig som en uendelig dårlig
tilpasning, så vil den effekt, der kommer tilbage til
TX, blive reflekteret igen og tage nok en tur op
mod antennen, Nu taber vi så igen 20 % på vejen
op jfr. eksemplet i OZ januar. Vores effekt mod
antennen er nu (50 W - 20%) + (10 W-20%) = 48 W,
d.v.s. vi har nu et tab på 4 %.
Så langt så godt, men TX opfører sig sjældent helt
som forudsat. En TX udgangsimpedans er hverken
50 eller Ohm, og den kan for den sags skyld endda
være negativ. Desuden tror jeg, at TX udgangsim-
pedans varierer alt efter, om effekten kommer inde
fra trinnet, eller den kommer tilbage antennen.
Jeg har en gang oplevet, at stort set al den effekt
der blev reflekteret tilbage til TX blev absorberet i
TX udgang. For de teknisk interesserede, så var det
i forbindelse med opbygningen af en TEM-celle (Et
EMC testinstrument), hvor jeg havde bygget et
bredbåndstrin, der gav 4 W fra 200 kHz til godt
over 200 MHz. Der havde jeg nogle refleksioner,
men den reflekterede effekt kom ikke igen. Hvad
der egentligt foregik i udgangen på det trin ved

jeg ikke. (Hvis jeg vidste det, så var jeg blevet Ph.d.
i PA-trin), så sandheden er nok, at der i eksemplet i
OZ tabes et sted mellem 0 og 20 %, og hvis tabet
er under 20 %, så er det fordi en del af effekten
tager en tur mere op fra TX.
I øvrigt skal man være varsom med dette her med
multiple refleksioner, hvis man laver radar eller TV,
for det giver anledning til falske ekkoer på radaren
eller skygger på TV-billedet. Et andet aspekt man
skal tage med er, hvis der i TX sidder en beskyttel-
se i form af en VSWR bro ude ved antennestikket.
Den reflekterede effekt måles af broen, som så
måske og måske ikke skruer ned for effekten fra
TX. I øvrigt svarer et tab på 20 % jo "kun" til 1 dB,
d.v.s det er næppe hørbart for modtageren i hvert
fald for terrestriske forbindelser. Hvis vi snakker
satellitforbindelser eller EME, så tæller hver tiende-
del dB, og så er det en helt anden snak. Hvis der
blandt OZs læsere er nogle med erfaring i dette
fænomen med multiple refleksioner, så vil jeg
meget gerne bringe en artikel om det.
Med hensyn til lodning af PL stik, så er jeg enig
med Sven. PL stik kan stort set ikke loddes
udendørs, og det gælder i øvrigt for de fleste stik.
Det er nok også derfor at de professionelle bruger
crimpestik. Det sidste nummer med omløberen
laver man normalt kun en gang! O Z

Hvad enten du er til

eller

så har vi stationen og
tilbehøret til dig !

Klik ind på:

www.rf-connection.com
eller

ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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Det var sidst i januar 1931 på radioudstillingen i Indu-
stribygningen, hvor foreningens stand den dag blev
passet af Steen H. Hasselbalch, OZ7T, der gik på Poly-
teknisk Læreanstalt for at uddanne sig til Svagstrøms-
ingeniør, som det hed dengang. 
Ved Samme lejlighed købte jeg for 50 øre et eksemplar
af foreningens lille 96-sideers bog: "Kortbølgeama-
tøren".

Radio havde i mange år haft min interesse, lige fra kry-
stalapparaternes tid omkring 1923-24, en tid med bl.a.
ophængning af luftantenner uden smålig skelen til til-
ladelser fra viceværter og andet godtfolk samt skel
mellem husene - jo længere, jo bedre! Op ad køkken-
trapper og ud af tagvinduet hen over baggårdene, der
i forvejen var godt fyldt med tørresnorene, hvor vaske-
tøjet kunne tørres. Så en antenne fra eller til var ikke
noget problem.

QST Maj 1923
Men måske lå kimen til radiointeressen i QST for maj
1923, som min Morbror gav mig under sit første besøg
i DK efter WWI.
Fra dette nummer har jeg - desværre - kun gemt nog-
le få tegninger. Her er en af dem, og i den anbefaler
ARRL brug af styrede sendere til opnåelse af renere
signaler. Her: "Brug MO-PA" = Master Oscillator - Pow-
er Amplifier.
Mange danske senderamatører var medlemmer af
ARRL og abonnerede således på QST og kunne følge
godt med i teknikkens udvikling.

Brug MO-PA!
MO-PA 23 fra QST maj
1923 fra ARRL's meget
store indsats for bedre
signaler

Da Kalundborgsenderen var ny
Måske har et besøg i den splinternye sender været
med til at stimulere min interesse.
Sommerferien 1928 tilbragte vi i en pension på Refs-
næs, og jeg havde mulighed for at komme ind i og
bese den netop færdige radiostation.
Den stod i et bur, der vel har været 2,5 m højt og måske
3 x 3 m i bundflade. Den var vist på 8 kW.
Oppe på et hjørne stod en ganske almindelig glimlam-
pe med spiraler, og den skulle lyse - den har vel været
forbundet til en absorptionsbølgemåler.
Fra sit skrivebord kunne vagthavende iagttage, om
lampen lyste eller var slukket. I sidste tilfælde måtte
han lette på sig og gå hen og dreje på en skala, så sta-
tionen atter lå på den anviste bølgelængde!

Kalundborg radio 1928

Kalundborg Radio 1928
Sådan en glimlampe var for øvrigt en nyttig ting. I en
almindelig glødelampekolbe var der anbragt to spira-
ler. Fyldningen var med neon, så lampen lyste rødt.
Den brugte 4 W og blev benyttet som natlampe og
man kunne så håbe, at dette forbrug var så lavt, at
måleren ikke registrerede det.
Det var en nyttig ting, idet den fx kunne bruges som
"tonefrembringer" ved morseøvelser. Endvidere kunne
de fingernemme fjerne dens formodstand, og så kun-
ne det bruges til at stabilisere anodespændingen til
oscillatoren = bedre frekvensstabilitet.

OZ7T's 1-V-2  OZ7T's modtager fra januar 31

Det første OZ
Januar 1931 kom hurtigt, og i det beskrev OZ7T sin
"state of the art" modtager. Det var en 1-V-2 med det
nylig fremkomne skærmgitterrør A442 som HF. Det
blev efterfulgt af detektor og to trin LF.
Og dette OZ blev som alle efterfølgende slugt den 15.
hver måned. Og vé den arme redaktør, der ikke sørge-
de for, at OZ kom præcis på datoen hver måned. Et
emne, som vore tegnere har beskæftiget sig med gen-
nem tiderne, Her er en af illustrationerne!

Fra OZ 1961

RADIO\75 ÅR I EDR
Nogle tanker i anledning af et (privat) 75 års jubilæum

I disse dage - sent i januar 2006 er det nøjagtigt 75 år siden, jeg blev medlem af E.D.R., og det er 
derfor nærliggende og naturligt at sende tankerne på farten og fæstne disse på papiret.

Desværre !!
Hr Nielsen sidder i
et meget fortroligt

møde. Han må
ikke forstyrres
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Det lille kartotek, der pludselig blev stort
I OZ bragtes med lister over medlemmer - både de, der
havde betalt og de, der var i restance. Fra gammel tid
havde jeg et lille kartotek med små kort med data for
familie og venner. For at se, hvem der eventuelt boede
i mit nabolag, oprettede jeg et tilsvarende for forenin-
gens medlemmer.
Meget hurtigt gik det op for mig, at der var meget, der
ikke stemte, men da jeg var færdig med arbejdet, tog
jeg naturligvis kontakt med sekretæren Helmer Petter-
sen og fortalte om, det jeg havde fundet ud af.
Han var mægtig interesseret, og spurgte, om han måt-
te få det at se. Naturligvis OK! 
Hans næste skridt var overraskende nok - han spurgte
da ligeud, om foreningen måtte få det?
Igen OK!
Det te lille kartotek kom derefter til at blive forenin-
gens medlemskartotek og det var det i - jeg ved ikke
hvor - mange år.
Det er for længst ude af brug; men det befinder sig
stadig på foreningens kontor!

Den verdensomspændende økonomiske krise
Denne satte ind omkring 1929, og nedgangen blev
først bremset af den amerikanske præsident Theodore
Roosevelt's plan: "New Deal".
Vi fik også dens virkninger at føle, og det blev på med-
lemstal og dermed også OZ's sideantal.
Der var vel omkring 150 medlemmer i begyndelsen af
1931. Heraf havde 51 licens, medens et ukendt antal
arbejde uden, ofte under påberåbelse af "Æterhavets
Frihed". 
OZ var på 8 sider. I løbet af 1931 kom det op på 12.
Men så en dag kunne vi læse, at nu var vi færre end 50
medlemmer, så nu måtte OZ atter ned på 8 sider! Sam-
tidig blev vi lovet, at hvis vi skaffede flere medlemmer,
skulle vi nok komme op på 12 igen.
Da sekretær og redaktør erklærede, at de ville arbejde
vederlagsfrit - det var ægte "Ham Spirit", varede ikke
længe, før vi atter fik vores 12 sider igen. Når man
betragter OZ fra dengang, ser man, at det er i bogtryk,
altså med god, gammeldags blysats, og at der ikke var
mange illustrationer skyldtes, at klichéer var dyre.

Valutacentral og Rørafgift
Alle lande havde travlt med at etablere beskyttelse af
deres valuta og i DK fik vi Valutacentralen. Ville man
importere, skulle man først ansøge om den nødvendi-
ge valuta.
Nogenlunde samtidig indførtes en afgift på 1,50 kro-
ner på. Radiorør. Det betød højere pris på radiomodta-
gerne, da hvert rør kun havde én funktion.
Så kom som modtræk kombinationsrørene fx . Trio-
de/Hexode osv. Det medførte lidt ballade om, hvordan
antallet af rør skulle tælles, og en modtager kunne
således let komme til at hedde en 4½ Rørs Super!
I nogle år importerede jeg fra U.S.A. RCA-modtagerrør
- Raytheon sender- og modtagerrør og Taylor Sender-
rør, og der var ikke vanskeligheder med at få Dollars til
denne beskedne import. Der var mange dejlige rør
imellem!

Brobygning i krisetid
Det er tankevækkende at se, hvorledes der i økono-
misk vanskelige tider er blevet bygget broer, og her
skal blot nævnes Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen,
der blev bygget i 30erne.

Under Påskestævnet i Fredericia i 1933 var der udflugt
til Lillebæltsbroen, og man fik et flot indtryk af, hvor
meget "håndarbejde", der skulle til.

Lillebæltsbroen 1933

På samme tid byggedes den 3,2 km lange Storstrøms-
bro mellem Masnedø og Orehoved.

Flydekranen "Stærkodder" efter endt arbejde med at
bringe de mange brofag på plads. Hvert af dem vejede
650 tons. I nyere tid vejede hvert fag på Vestbroen over
Storebælt 8500 tons!

Epilog
Når man er midt i 2.G med en vigtig eksamen foran sig
om nogle måneder, kommer man jo ikke bare sådan på
en studs i gang som radioamatør.

Dengang var det almindeligvis sådan, at man først fik
et DR-nummer, og samtidig gjorde man sig sine tanker
om - og sparede sammen til - en modtager. En 0-V-1
rakte det efterhånden til, og man lærte sig at bruge
den, herunder at kalibrere den, så man ret præcist vid-
ste, hvor man var i bølgelængde. 

Og man sluger hvert OZ og samler viden osv. Modtag-
ning af  morse kom man ikke udenom at få lært sig! En
"tonefrembringer" til øvelse i sending var jo indenfor
ens økonomiske formåen, så det "var den lille daglige
dosis", der skulle til. Jeg gik til morseundervisning hos
Søminemester E. Bahn Wendelboe og en skønne dag
gik man til eksamen medbringende to licenserede
amatører som censorer.

Andre amatører mødte jeg først på E.D.R.'s vellykkede
udflugt til den splinternye Skamlebæk Radio. Hertil var
alle senderne flyttet fra Lyngby Radio og taget i brug.
Det var et flot syn, der mødte os - de fire 125 meter
master og deres fire små - 60 meter - søskende, så sta-
tionsbygningen så helt lille ud.
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Skamlebæk Radio Juni 1932

Stationschefen, Telegrafingeniør Svenningsen viste os
rundt, og vi så såvel rørsenderne og Valdemar Poulsen
Bue senderen samt Telefunken Maskinsenderen, der
havde et output på 10 kW på en frekvens på 12 kHz.
Alt sammen driftsklart.

Rørsenderen

Valdemar Poulsen Buesenderen

Buesenderen kan stadig ses, idet den befinder sig i
Post-og Telemuseet i København.
Der skal lidt god vilje til for at kunne skimte buesen-
deren (OXA hed den). I 1932 var lynlysplamperne end-
nu ikke i almen brug, så resultaterne bliver jo derefter,
når man kun har 1/25 s og blænde 8 til rådighed i sit
fotografiapparat!  
Blandt deltagerne mødte jeg så mange, som jeg kun
kendte fra OZ, men allerede på Perron 3 på Hovedba-
negården traf jeg DR073 Emil Bischoff, senere OZ7FD

og DR096 Jørgen K. Rasmusen, senere OZ7BR (SK), og
det blev til livslange venskaber. Vi havde på "næsten"
samme dag meldt os ind i E.D.R. Emil er stadig QRV på
Fone og CW, og han vil om få uger "have 93 vindinger
på spolen".     
Vi har stadig kontakt både på HF, og desuden er han er
nemlig gift med min ældste kusine!  

Ja, det var så de tanker, der umiddelbart meldte sig, nu
hvor der er gået 75 dejlige år i E.D.R. med "Verdens
bedste hobby".
NW QRU so

de Børge, OZ8T.

Minidipol til 80 meter.
Har du meget lille plads, så er denne korte artikel, der
beskriver en minidipol til 80 m, måske den hjælp, du
behøver.
Antennen er godt 9 meter lang, og vil ud over 80
meter kunne fungere på 10 meter, som en almindelig
dipol.
LA1IC: NVIS - minidipol for 80 m. Amatørradio 7/8/2005
side 4.                                                             OZ8XW

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse januar s 49

Fra andre blade
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CCoonntteessttiinngg  --
CCoonntteessttssttooff  --

RReessuullttaatteerr
Peter Vestergaard, OZ5WQ
Vestervej 74, 4960 Holeby
Tlf. 54 60 72 79,
E-mail:oz5wq@edr.dk

HF- CONTESTKALENDER.
Regler for contester og oversigt over næsten alle de contester, der eksisterer, ses lettest på følgende adres-
ser:

SM3CER: http://www.sk3bg.se/contest/
DL Contest Journal: http://www.shindingen.de/dlcj/index.html

WA7BNM: http://www.hornucopia.com/contestcal/

Man kan rekvirere en e-mail udgave, dækkende 12 mdr. eller ugentlig på adresse :
<calendar@hornucopia.com>.

EDR's HF-aktivitetstester.

DATO VARIGHED BÅND MODE
1'STE SØNDAG I MÅNEDEN 0945-1045 lokal tid 80M  3520- 3560 CW
1' STE SØNDAG I MÅNEDEN 1100-1200 lokal tid 80M  3720- 3770 SSB
1' STE TORSDAG I MÅNEDEN 19.00 20.00 lokal tid 28,010 - 28,060MHz cw

20.00-21.00 lokal tid 28,500 MHz +/- 50 kHz ssb
21.00 22.00 lokal tid 29,600 MHz +/- 80 kHz fm

Regler 
80 m i OZ 1/2005   10 m  i OZ 12/2003

LOGADRESSER: OZ1GX pr. post  OZ1GX@QRZ.dk OZ1GX@edr.dk  SENEST d.   10 i mdr

Tiderne i HF- kalenderen er alle i UTC.
Februar.
ARRL Inter. DX Contest, CW 18-19 0000-2400
Run for the Bacon QRP Contest 20 0200-0400
Russian PSK WW Contest 24-25 2100-2100
CQ 160-Meter Contest, SSB 25-26 0000-2359 
REF Contest, SSB 25-26 0600-1800 
UBA DX Contest, CW 25-26 1300-1300 
CZEBRIS Contest 25-26 1600-2400 
High Speed Club CW Contest 26 0900-1100 og 1500-1700 
CQC Winter QSO Party 26 2200-0359
Marts. 
ARRL Inter. DX Contest, SSB  04-05 0000-2400 
Open Ukraine RTTY Championship:  04 (Low Band)  2200Z-2359  

05 (Low Band) 0000Z-0159  
05 (High Band)0800Z-1159  

ARS Spartan Sprint  07 0200-0400  
AGCW YL-CW Party 07 1900-2100  
RSGB Commonwealth Contest 11-12 1000-1000 
AGCW QRP Contest 11 1400-2000 
UBA Spring Contest, CW 12 0700-1100
10-10 Int. Mobile Contest 18 0001-2359 
Russian DX Contest 18-19 1200-1200 
9K 15-Meter Contest 19 1200-1600 
BARTG Spring RTTY Contest 20 0200-0200
Run for the Bacon QRP 20  0200-0400 
CQ WW WPX Contest, SSB 25-26 0000-2359 

Redaktion:
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Resultater

1. OZ7YY 50 *
2. OZ3MC 48 *

OZ1IKW 48 *
3. OZ6PI 44 *
4. OZ8NJ 42
5. OY3QN 41
6. OZ5DX 40
7. OZ7NB 40
8. OZ3ZW 39
9. OZ4JU 36

OZ5RM 36
10. OZ5WQ 36
11. OZ1CAR 34
12. OZ5BD 30
13. OZ2J 28
14. OZ4QX 2615.
OZ7BQ 24
16. OZ3TQ 20
17. OZ0PI 2
18. OZ2LD 2

1. OZ3MC 195 ¤ *
2. OZ5KF 186 ¤ *
3. OZ8NJ 181 ¤ *
4. OZ1IWJ 175
5. OZ8RF 172
6. OZ4JU 173
7. OZ3ZW 176
8. OZ8DK 172
9. OZ9AC 171

OZ5E 166
10. OZ8SA 166

OZ5MT 165
11. OZ9HX 165
12. OZ2JA 161
13. OZ6VG 158

OZ5PT 152
14. OZ4B 152
15. OZ4FZ 144
16. OZ1BPP 132
17. OZ8GW 126

18. OZ7JI 124
19. OZ9FL 118
20. OZ1ETA 104
21. OZ7TP 102
22. OZ9EC 100
23. OZ2JP 94
24. OZ1HYI 92
25. OZ5GF 90
26. OZ7JB 84
27. OZ0PL 80
28. OZ8EA 68
29. OZ0CP 67
30. OZ4QX 64
31. OZ0SW 57
32. OZ6PP 55
33. OZ1XV 52
34. OZ1GVJ 35
35. OZ8YP 32
36. OZ1GHK 12
37. OZ0J 10

EDR Juletest  2005.
80M SSB
Klasse A

EDR's Jule- og Nytårstester blev afviklet under meget
stærkt svingende forhold, hvor især 40M drillede i beg-
ge perioder, hvor de standhaftige blev belønnet til
sidst.
Der er lidt flere deltagere end sidste år og kampen om
1' pladserne er intens.
Flere nye var med og giver udtryk for at ville vende til-
bage næste år.
Hvis jeg skal fremhæve en enkelt må det være OZ1GDI
på 40m SSB, som her har leveret et bemærkelsesvær-
digt resultat i QRP klassen, ovenikøbet mod et par ruti-
nerede operatører.

Klasse B- QRP

1. OZ1ALS 183 *
2. OZ5THY 165 *

3. OZ8ERA 140 *
Klasse C Afdelinger

1. OZ5RM 80 ¤ *
2. OZ5JC 74 ¤ *

OZ9AO 74 ¤ *
OZ8NJ 74 ¤*

3. OZ5DX 72 ¤ *
4. OZ3ZW 71
5. OZ1CAR 70
6. OZ5WQ 68
7. OZ4QX 65
8. OZ3MC 63

9. OZ4JU 61
10. OZ4DX 40
11. OZ4CF 39
12. OZ1ETA 36
13. OZ6PI 34
14. OY3QN 24
15. OZ6PP 11
16. OZ0PI 8
17. OZ2LD 2

80 m CW
Klasse A

1. OZ8PG 81 *
2. OZ1IKW 76 *
3. OZ8BN 72 *
4. OZ1FJB 68
5. OZ1BMA 65

6. OZ7MA 62
7. OZ9KC 44

Klasse B QRP

1. OZ1GDI 82 *
2. OZ5XT 36 *

3. OZ8PG 34 *
Klasse B QRP 

1. OZ7YY 87 *
2. OZ8NJ 86 *
3. OZ3MC 85 *
4. OZ1IKW 82
6. OZ8SA 78
7. OZ4NA 77
8. OZ3ZW 75
9. OZ4FZ 72
10. OZ8FG 71
11. OZ5KF 70
12. OZ6PI 64
13. OZ8RF 62
14. OZ5E 60

OZ9HX 60
15. OZ9QQ 59
16. OZ1BPP 58
17. OZ9AC 54
18. OZ5GF 53

19. OZ5MT 50
20. OZ0PL 48
21. OZ4B 47
22. OZ8KF 45
23. OZ8GW 44

OY3QN 44
24. OZ4QX 38
25. OZ6VG 36

OZ9FL 36
26. OZ6PP 29
27. OZ8YP 26
28. OY9R 24
29. OZ7JB 20
30. OZ3TQ 12
31. OZ9EC 10
32. OZ0PI 6
33. OZ9PAR 4

OZ7HW 4

EDR Nytårstest 2005
40 m SSB
Klasse A

1. OZ5THY 64 *
Klasse C Afdelinger

1. OZ8PG 38 *
OZ8BN 38 *

2. OZ9KC 28 *

3. OZ7MA 26 *
4. OZ1BMA 20
5. OZ9QM 20

Klasse B QRP 

1. OZ8PG 174 *
2. OZ1IKW 152 *
3. OZ1GDI 140 *

4. OZ9HMN 82
5. OZ5XT 44

40 m CW
Klasse A

¤ * = Præmie (Flaskebakke) (Klasse A 80M CW & SSB) +
diplom
* = Diplom

Deltagernes kommentarer.

OZ1FJB Lars Erik
Da jeg ikke fandt min fejl i 1KW-patrinnet måtte jeg jo
prøve at være QRP, men ak og ve, efter blot 2 minutter
på SSB gav jeg op - der var alt for mange kraftige statio-
ner som ikke kunne høre lille mig. 
Så prøvede derfor kun på cw uden problemer med at bli-
ve hørt.
Udstyr: FT-817, 5 W out. ANT. Inverted L-ant. (1/4 lamb-
da)
73 og gj OZ1FJB Lars Erik Hinrichsen, Vinstrup syd for
Sorø.

OZ1JUX/OZ0SW, Kim
Her er loggen for juletesten 2005
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Jeg gik glip af anden afdeling, men prøver igen til næste
år
Med venlig hilsen, Godt Nytår
Kim

OZ8ERA
Hermed log fra OZ8ERA  Juletest SSB.
Testen forløb fint, ingen problemer.
Tak til jer der gider tage sig af det.
OZ8FG Franz og OZ8OM  Ole

OZ3MC Martin
Her er hvad jeg kunne drive det i denne juletest.
Fortsat god jul og godt nytaar.
vy 73 de OZ3MC Martin

OZ1GDI, Steen
Det var en hyggelig omgang med en masse gode kon-
takter, - og den sædvanelig chikane fra SSTV....
Jule Hilsen, OZ1GDI, Steen

OZ5RM, Rick
Tnx QSO. 
Det var glædeligt at høre nye kaldesignaler under julet-
esten.
Rick, '5RM

OZ1BMA
GODT NYTÅR
BEST 73 de OZ1BMA

OZ2JA, Jens
Hermed mit bidrag til juletesten.
Stations og antennebeskrivelse: Kenwood TS850S, dipol.
Godt nytår

OZ5PT, Hans
Glædelig "bagjul" og godt nytår.
Hermed mit bidrag til årets juletest (min første).
Station: FT1000MP.  Antenne:  Inverted Multidipol for 80-
40-20m.  Top: 11m over jorden.
Det er en hyggelig test, hvor man støder ind i "gamle
bekendte". Da den afholdes i en god ånd,  medfører
næsten altid venlige bemærkninger.
Vy 73 de OZ5PT, Hans Andersen

OZ9QQ, Kjeld
Mojn Peter, tak for en god juletest, forholdene var hos os
meget gode, der var ikke mange forstyrrelse og delta-
gerantallet var rimelig. 
Det var hyggeligt at tale med de andre gamle på båndet,
naturligvis også de yngre, som vi uden tvivl i fremtiden
vil komme til at høre meget mere til, så velkommen til de
nye og på genhør.
Det ville blot være skønt, hvis flere af EDR's afdelinger
ville deltage i denne test.
God Nytår og på genhør, OZ9QQ, Kjeld

OZ0PL
Ja, det blev kun til formiddagsafdelingen i år. 
Testen er kørt med en Icom 730, der føder en 80 m del-
taloop oppe i naboens grantræer.

OZ8SA, Svend
Her er så resultatet fra Jul  og Nytår.
40 meter båndet var rigtig godt de sidste  40 minutter så
det blev da til nogle stykker. Stationen er en Kenwood

TS-940S  og dipol antenne på begge bånd, kode 62 og 13
meter over jorden.
73 og godt Nytår

OZ8PG, Per
Det er stadigt sjovt og hyggeligt at deltage, og igen som
QRP-station (5Watt) 
Derfor også heldigt, at condx var så gode i juletesten.
Værre var det med nytårstesten. Havde 2 qso-er på ½
time og var ved at lukke ned, men så ændrede skippet
sig, og styrkerne voksede gevaldigt og pludseligt var der
nok at gøre. 
CW testen på 40mtr var derimod mere drilsk. Tak for i år
og cu next!
Mange hilsner til Contestmanageren og tak for den gode
spalte i OZ.

OZ8GW, Leif
Her er min log for nytårstesten. Forholdene til OZ var
dårlige i starten, men blev en del bedre lidt inde i testen.
Godt nytår

OZ6VG, Vagn.
Godt Nytår.
Vy 73

OY9R
Godt nyttår.

OZ2J
Efter adskillige års pause ganske sjovt at deltage igen.
73 John

OZ5BD Bjørn
Hej her er min log
Det er min første Nytårstest.
73  

OZ1BMA
73 og Godt Nytår

OZ8SA, Svend
Hej Peter  her er så resultatet fra Jul  og Nytår.
40 meter båndet var rigtig godt de sidste  40 minutter så
det blev da til nogle stykker. Stationen er en Kenwood
TS-940S  og dipol antenne på begge bånd  kode 62 og 13
meter over jorden.
73 og godt Nytår

OZ7BQ, Hans Jørgen   
Hej Peter,
Hermed loggen med 8GW's logprogram, som kun kan
lave en ASCII fil, men det går forhåbentligt også. Hvis du
ikke kan bruge den, så send en mail.
Nytårstesten var svær i år. Meget QSB, men det lykkedes
da at køre OY3QN til sidst. 

Min rig var i år en K2 med 10 W. Jeg brugte hhv en 2x5
meter vandret dipol eller en 6 meter høj vertikal. Begge
dele virkede lige dårligt til short skip.
73 og på genhør

OZ3MC
Daw i stuen og godt nytår.
Her er hvad jeg kunne lave dette år.
Som sædvanlig nogle hyggelige timer ved radioen. 
Rig: IC756 - PA 800 W - antenne dipol 10 meter over jord.



OZ1GDI, Steen
Så blev det også til en nytårs-log
Godt Nytår, Steen

OZ8EA, Erik
Desværre kunne jeg ikke være med i anden afdeling i år.
Godt Nytår.

OZ6PP, Per
Tak for et par hyggelige timer.
På genhør i 2006.

OZ4B, Per.
Det var umuligt for mig at finde en ledig frekvens, og
derfor var jeg kun opsøgende med etv dårligt resultat til
følge.
Hørte desværre ingen OX i åe.
7040- 7050KHz var optaget af RTTY.
Kørte med Kenwood TS-950DX, 150W output til en 90m
longwire antenne.
Godt Nytår.

OY3QN, Ole
80m lukkede faktisk efter det første kvarter
og kunne ikke være med om eftermiddagen.
73 og godt nytår.

OZ9PAR
Hej Peter.
Er lidt grøn i sporten, men håber det er rigtigt.
Du får lige et ̀ stemnings` billede af min HF antenne m.m.
T2FD  foldet dipol, 2 x 13 m. - inverteret V - 12 m. O.J.   og
i top, Vhf / Uhf,  5,5 m.

OZ7MA, Arne
80m:
OY3QN, Ole må have lange ører; han hørte min halve
watt ved første opkald.
40m:
I modsætning til juletesten var der her på 7 MHz 4-5 sta-
tioner, som det ikke lykkedes mig at råbe op med min
halve watt.
Jeg kunne have forsøget output til 5 watt, men det er
sjovere at køre QRPP.
Iøvrigt mener jeg, at nogle burde lytte lidt mere intenst
efter deres CQ TEST opkald, idet flere af dem, der ikke
hørte mig, var begyndt at kalde CQ TEST igen, før jeg var
færdig med at sende deres kaldesignal første gang.
Rig: FT-817 1/2 watt output, 40m midtpunktsfødet zepp,
10m oppe.
73 og tak for testerne.

OZ7HYI, Willy
Er lige flyttet hertil, 15 nov. 2005.
Der er desværre kun mulighed for noget sloper lignen-
de... endepunktsfødet, med fødepunkt i gavl i kip, og
med tråd den ene vej mod jord.
Nåede ikke nytårstesten.
Rig: Kenwood TS 830S, 100W output. sloper ant.

OZ8FG, Franz
Sjovt med udbreddelsesforholdene, den første halve
time var der langt skip, derefter ændredes det til kort
skip med signalstyrker over S9+ 10dB.

OZ5DX, Hans
I år var julefrokosten aflyst så jeg kunne være med i beg-

ge perioder- men der var lidt langt mellem snapsene.

OZ5KF, Kristian
Trist at nogle oz amatører ikke kan tolere, at der køres
juletest 2 timer om 
året, og måske på den frekvens de plejer at anvende
HVER dag. 
Vore stationer er ikke længere krystalstyrede, så det var
en ide, at finde en contest fri frekvens. 
Eller bedre, de pågældende kunne deltage i testen, for
at ønske god jul. PRØV DET NÆSTE ÅR , det er meget
sjovt.
Godt nytår og på genhør Kristian/oz5kf

OZ5XT, Allan
40m: Den første halve time kunne jeg intet høre for støj,
derefter nogenlunde men varierende signalstyrke, men
nu må det snart gå fremad.
80m: Forkortet dipol = Forkortet resultatliste, hi.
Godt Nytår til alle.

OZ6PI/ OZ0PI, Henry
Glædelig jul og godt nytår.
80m: Kom sent igang. Kun CQ her, meget støj og mange
svage signaler.
40m: De første 20 min. var signalerne dårligt hørbare.
Derefter S9+10-20dB for de fleste.
Rig: TS140S + DX88 ant. + lav 80m dipol.

OZ4JU, John
Deltog igen i år i begge tester med fornøjelse.
Forholdene var gode og aktiviteten stor.
Deltager næste år, hvis muligt.
Missede desværre 40m ssb testen.
Rig: Hjemmebyget transceiver til de 5 gl. bånd. Input
300-500W til 2 stk 4X150.
Antenner er dipoler.

OZ8NJ
Endnu engang en hyggelig test, rart at hilse på gamle og
nye.
Udbreddelsesforholdene var lidt skiftende, men stort set
gode nok.
Deltagelsen på fone var vistnok som normalt, -- på CW
atter lidt for beskeden.

OZ9KC, Knud
Meget fine udbreddelsesforhold.
Alt udstyr og antenner er hjemmelavet
Udgangseffekt 1,2 Watt på 80m og 1,0 Watt på 40m.
Antennen på 80m er en dipol, og på 40m dipol/ vertikal.

OZ1IKW, Niels
Rig: 80m CW: Elekraft K1, ant. G5RV op 12m.
80m SSB: QROlle- 5W, G5RV ant.
40m IC-756 PRO II + Ameritron AL 1200, output 1kw, ant.
G5RV op 12m.

OZ4QX, Peter
Tak for QSO'erne i juletesten.
VY 73 og godt nytår.

OZ1BPP. lars
Et godt nytår herfra..
Nu sad erindringen om den noget flade foregående i (
annus horribilis 2005 ) 
i baghovedet, så det gik forrygende i år, særligt da bån-
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det åbnede for de indenrigs stationer ca. 25 min. inde i
testen.

OZ4CF, Søren
Jeg nåede desværre kun at være med i anden afdeling
73 de OZ4CF

OZ8RF, Peter
Jeg blev så irriteret på den megen støj og Italienerne, at
jeg holdt en pause på 30 min., men så gav jeg den også
hele armen.
Godt Nytår.

OZ4NA, Bent
Startede meget sløvt, men så skete der heldigvis noget -
dejligt.
Godt Nytår.

OZ7HW, Henrik.
Sjovt at prøve contest.
Har haft licens i 23 år og dette var første nytårs contest.
100W til en FD4 antenne, lavet af 0,5mm tråd, ophængt
mellem 2 og 6 meter over jorden, .
Antennen var egentlig fremstillet til midlertidigt brug,
men XYL og naboer har intet bemærket.
Så nu kan den holde så længe den vil!

OZ1XV, Kurt
Det gik rigtigt godt den første halve time men så tynde-
de det ud i aktiviteten, og da jeg ikke kunne deltage om
eftermiddagen, valgte jeg at rulle rundt og snakke lidt
med og ønske god jul til nogle af dem jeg havde haft qso
med og som jeg også havde mødt i aktivitetstesterne i
årets løb,  så det blev  en hyggelig snakketest til slut.
Vy 73 de OZ1XV Kurt

OZ9QM, Erik
Rig: 2 watt output, RX Direct Conversion, ant. dipole
Alt hjemmelavet.

OZ0J, Jørgen
Rig: FT-1000MP MK-V, FD4 i 8 meters højde, output 200
watt

OZ1ETA, Nils Bo.
Juletesten :
Synes der mangler aktivitet og det gælder både phone
og CW afdelingen.
Desværre blev jeg stoppet af min underbo i 2.periode
fordi de skulle danse til julemusik og jeg forstyrrede BCI.
Nytårstesten :
Kunne ikke høre noget som helst - opgav ! 
På genhør næste år.
73 Nils Bo

Logretters kommentarer.
Tak for de mange hilsner og venlige bemærkninger om
contest spalten.

Der er rejst en berettiget kritik af manglende udsendel-
se af 2' og 3' præmier igennem 3 år.
Fejlen er udelukkende min og ikke indført af økonomi-
ske grunde.
Det skal jeg hermed beklage er sket, men nogen forkla-
ring på den opståede fejl kan jeg ikke komme med, da al
analyse ender omkring en hukommelsesbrist, og det kan
der jo leveres mange vittigheder om, som jeg skal spare

læserne for.
De manglende flaskebakker bliver udsendt samtidig med
dette års præmier
Til hjælp ved logretningen bruger jeg et program udvik-
let af Torvald SM2EZT og med Jan- Eric SM3CER som Beta
tester.
Oprindelig lavet til SAC 2000, som svenskerne havde for-
nøjelsen af.
Programmet er senere udviddet med en udgave til NRAU
contesten.
Imidlertid fungerer det egentlig udemærket også til
vores jule- nytårstester, idet dubletter, forkert serienum-
mer og "ikke i loggen" hos modparten afsløres fint.
Alle logge er konverteret til Cabrillo format, som kræves
af programmet.
Herefter dannes en database for det enkelte bånd og
mode.
Når det er gjort trækker jeg en liste med clamed score for
alle deltagere for det enkelte bånd.
Dem der ikke har indsendt log samt fejlhøringer og hal-
ve kaldesignaler, ja alt der er logget fremgår af denne
liste. 
Herefter kan selve gennemgangen begynde, idet man
starter med at klikke på 1' QSO i den log man vil checke,
herefter kommer modpartens QSO i eget vindue og det
er let at se om der er sammenhæng i data, da begge vin-
duer er synlige på samme tid.

Fejlhøringer er næsten uundgåelig og et godt eksempel
på hvad der kan ske er eksempelvis kaldesignalet
OZ1ERA, som nok skulle have været OZ8ERA.
3 deltagere har logget dette call, som derfor tæller med,
hvis bare 1, af de 3 har indsendt log.
Tiden til logcheck tillader ikke eftersøgning i diverse
databaser, opkald på nettet og lignende for at af- eller
bekræfte eksistensen af et call og af denne årsag er kon-
trollen ikke 100% effektiv, men det er meget tæt på, og
under alle omstændigheder mere fair en rent manuelt
logcheck.
Topplaceringer gennemgås op til 3 gange, i et forsøg på
at undgå fejl.

Man skal være opmærksom på at få alle QSO'er logget.
Nogle programmer, som TRLog har 5 QSO'er på skær-
men, som ikke kommer i loggen hvis man kun afslutter
programmet temporært.
Det er mit indtryk at det er ikke det eneste program der
har det på den måde.
Flere har mistet point, da de sidste QSO'er er kommet
med i modpartens log.

Hvis man springer et QSO nummer over, så husk at gøre
opmærksom på det.
Når der mangler et linienummer giver det en hel del
extra arbejde, idet converterings programmet regner i
fortløbende numre, og jeg må derfor manuelt fejlsøge i
loggen efterfølgende.
På 40m SSB var der 40 kaldesignaler uden log.
En enkelt har lavet 33 QSO'er.

Dem der lige laver 1 eller 2 QSO'er for at give point til
udvalgte, skal huske at indsende log, da det ellers har
den modsatte virkning, nemlig fradrag på 2 point.
Der er 8 af den slags, resten 32 er fejlhøringer.

Det var alt for dennegang
73 Peter OZ5WQ



Pokaler 80 m Aktivitetstest.

(Billede)

Her er pokalerne til vinderne af aktivitetstesten på 80
m linet op inden afsendelsen. Der er nu pokal til vin-
deren af hver klasse. Tak til sponsorerne OZ1IKW og
OZ1GX for de sidste to pokaler til QRP afdelingen. 

10m. aktivitetstest januar
Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ0TE 8 4 2997
2 OZ0J 6 4 2513
3 OZ7IS 8 3 1842
4 OZ4DR 6 2 1215
5 OZ4QX 6 2 1180
6 OZ7HX 4 2 1159
7 OZ1GX 1 1 667
8 OZ3BEN 1 1 534
9 OZ4TP 2 1 512

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 17 7 5879
2 OZ8SA 11 7 4653
3 OZ1GX 6 5 3233
4 OZ2DV 5 4 2395
5 OZ7IS 10 3 2008
6 OZ0J 6 3 1902
7 OZ4DR 6 2 1149
8 OZ7HX 3 2 1134
9 OZ8WQ 1 1 605

10 OZ8FU 1 1 501

Klasse C.
FM
1 OZ8SA 5 2 1245
2 OZ1GX 2 2 1155

3 OZ7IS 3 3 1108
4 OZ3BEN 2 2 1079

Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 3 3 2741
2 OZ8AGB 2 1 611

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 534 5879 1079 2741 10233
2 OZ8SA 0 4653 1245 0 5898
3 OZ1GX 667 3233 1155 0 5055
4 OZ7IS 1842 2008 1108 0 4958
5 OZ0J 2513 1902 0 0 4415
6 OZ4DR 1215 1149 0 0 2364
7 OZ7HX 1159 1134 0 0 2293

Så kom vi i gang med testen  på 10 m efter de nye reg-
ler. Det gik jo ikke så galt. Der var mange i gang den-
ne aften. Forholdene var ikke de bedste. Pludselig var
der "hul" igennem, men det var bare et splitsekund, så
var stationen væk igen. Det har formentlig været
refleksioner.
Det er rart at se, at nu også klubstationer deltager. Jeg
håber der komme flere til.
De nye regler er generelt blevet godt modtaget og
årets tester vil vise om det er noget der skal fortsætte.
Der er kommet lidt kommentarer sammen med logge-
ne både positive og negative og det er meget fint. Jeg
vil gerne have flere reaktioner og meninger fra delta-
gerne om deres erfaringer med de nye regler. 
Vedrørende poinudregningen, er der lidt forskel på de
forskellige lokator-beregningsprogrammer.
Nogle de runder op eller ned når der er afstande der
ender på decimaltal. Over 0,5 opad og under 0,5 ned-
ad. Jeg bruger den beregning der ligger i OZ8GW's
reviderede program til testen.
Programmet ligger på Leifs hjemmeside:

"http//home0/inet.tele.dk/oz8gw"
Herfra kan det downloades. Det udregner både point

og bonuspoint. Jeg vil gerne anbefale at vi bruger det-
te program. 
På genhør i 10m testen d 2. marts.

Vy 73 de
Gunnar.
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WORKED SCANDINAVIA PÅ CW
Dette er et smukt flerfarvet diplom, udstedt af Scandi-
navian CW Activity Group (SCAG). 

Der kræves blot 100 CW-kontakter med skandinaviske
stationer; dog skal mindst 5 af følgende præfikser: OH,
OY, OZ, SM, LA og TF være repræsenteret.
Send et uddrag af din logbog bekræftet af to andre
amatører samt 7 US$ eller 10 IRC eller 50 kr. til Award
Manager: Rick Meilstrup, Geelskovparken 12/1, DK
2830 Virum
Diplomet fås med særlig sticker for QRP-stationer (5W
output), og det er åben også for SWL's.

OZ-PREFIX-AWARD

I anledning af EDR-Københavns Afdelings 50-jubilæum
udgiver man OZ-PREFIX-AWARD til alle licenserede
radioamatører og SWL's.
Der kræves for:
OZ-stationer: 3 af hvert prefix OZ1 til OZ9 (27 QSL-kort)
EU-stationer: 2 af hvert prefix OZ1 til OZ9 (18 QSL-kort)
DX-stationer: 1 af hvert prefix OZ1 til OZ9 ( 9 QSL-kort)
Dog kan et QSL-kort fra klubstation OZ5EDR som joker
erstatte et manglende QSL-kort.
Alle amatørbånd og modulationsarter er tilladt. Man
kan søge om påtegning af et bånd og/eller mode.
Send ingen QSL-kort, men GCR-liste, som sendes sam-
men med gebyret på 10 IRC'er til:
Allis Andersen, Kagsåvej 34, DK 2730 Herlev, Danmark
E-mail: oz1acb@qrz.dk 

FIELD DAY DIPLOM

For at øge interessen for EDR's Field Day for afdelings-
stationer udgiver EDR "FIELD DAY DIPLOM".
Det kunne erhverves første gang i 1987 under den årli-
ge Field Day.
Diplomet udgives i to klasser.
Klasse A: 15 FD-points på samme bånd i samme år.
Klasse B: 30 FD-points samme år, dog skal mindst 4 HF-
bånd være repræsenteret.
Der gives 1 FD-point på hvert bånd (CW eller SSB) for
hver kontakt med en dansk Field Day station.
Prisen for diplomet er 5 IRC'er eller 20 Dkr. Det kan
søges med logudskrift hos:
Allis Andersen, Kagsåvej 34, DK 2730 Herlev, Danmark
E-mail: oz1acb@qrz.dk 

Info fundet på: http://www.edr.dk/diplom.htm

Diplominfo er altid velkommen på: oz2lgd@edr.dk
(Ny).

Vy 73' de OZ2LGD, Lone

DDiipplloommjjaaggtteenn
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:
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Løst og fast.
En stor del af en DX'ers hverdag er også at få kontak-
terne bekræftet med QSL kort.  Der kan erhverves
mange forskellige diplomer, man kan blive optaget på
diverse lister og det kan være alt lige fra lande, øer, fyr-
tårne man kan samle på.  Hvis du er interesseret i det-
te eller bare er tilfreds med at kortene lander i din
postkasse eller via bureauet, så er det vigtigt du har
styr på dine kontakter.  Det nemmeste og hurtigste
(når først QSO'erne er tastet ind) er med en form for
elektronisk log, hvor du på et split sekund kan hive de
ønskede oplysninger frem.
I første omgang drejer det sig om at få skrevet QSO'en
korrekt i din log.  Det gælder både kaldesignal, tid,
bånd og mode.  Det nytter ikke at f.eks. 5H1DX bliver
logget som HH1DX eller anden afart som kan ske på
telegrafi. Det nytter heller ikke blindt at tro på de
spots der er på clusteret, de er ganske ofte forkerte
både med hensyn til kaldesignal, QSL info eller andet.
Så hør selv kaldesignalet, før det korrekt i log på det
rigtige bånd med den rigtige tid (Z) og den rigtige
mode.  Tænk også over om det lyder rimeligt at der er
CONDX til pågældende land netop på det tidspunkt på
det bånd.  Vi er kun mennesker så selv de dygtigste
laver fejl og der vil være fejl i alle logs, ganske ofte
simple tastefejl i adrenalin suset.  

For at forøge dine chancer for QSL kort så benyt et i
standard størrelse, det vil sige 140 x 90 mm.  Du kan
enten selv lave et på egen computer ellers kan du se
hvad annoncørerne her i OZ kan tilbyde og der er lidt
for enhver pengepung og hvert ambitionsniveau rent
kvantitativt.  Ved at bruge et standard kort gør du det
også nemmere for vores hårdt arbejdende medarbej-
dere på bureauet.  Hvis du selv laver et kort så husk på
hvilken informationer der skal stå på det.  Det er som
minimum dit kaldesignal, kaldesignalet på den du har
kørt, UTC, dato, bånd, mode og RST.  Normalt skal det

også indeholde dit navn og adresse.  For at lette eks-
peditionen hos diverse QSL managere så skriv dit kal-
designal på samme side hvor QSO info står, så den der
modtager det ikke skal lede efter dit kaldesignal, men
det skal helst stå på begge sider, vælg også en font der
er nem at læse, det er f.eks. ikke alle der kan læse
runer  En god ide når du designer et kort er at tage et
print af det og derefter prøve at udfylde det som det
var den ægte vare der skulle afsted, sådan finder man
ofte hvis der skulle være et punkt man har glemt.  Ud
over minimums kravene for QSL kortet kan du skrive
hvad grej du har, din lokator, zone, e-mail adresse og
hvad du ellers mener kunne være af interesse for den
der skal modtage dit QSL kort. 
Når du har kørt en sjælden DX så gælder det om at fin-
de den rigtige QSL info og her er et godt råd at søge
flere steder selvom du får et hit på den første søgning.
Ofte er QSL databaser umulige at opdatere korrekt,
igen fordi der bliver opdateret efter måske fejlagtige
oplysninger. På 

http://www.qrz.com
http://www.buck.com/cgi-bin/do_hamcall,

oz7c's database eller på clusteret med kommando
sh/dxqsl   kan du tjekke om der er sammenhæng mel-
lem oplysningerne, det tager kortere tid end at hand-
le i Fakta, men du får til gengæld mere valuta for pen-
gene ved at det er gjort rigtigt første gang. Mange DX
stationer med managers svarer ikke eller videre sender
QSL kort hvis du sender dem direkte til dem i stedet for
til manageren.
Hvis du kører en station der er på ekspedition fra et
andet land og du sender kortet via bureauet så skal
kortet normalt sendes bureauet i hans hjemland.  Husk
også at skrive kaldesignalet på manageren på QSL kor-
tet, de kan ikke vide alt på bureauet.
Kortene der sendes via bureauet skal selvfølgelig sor-
teres og da bureauet forklarede hvordan dette skulle
gøres for nylig her i OZ skal jeg ikke gentage det her.
Bare husk på at du kan gøre det nemmere for dem på
bureauet ved at kortene er sorteret i rigtig rækkeføl-
ge.
Der er en del QSL managere der kun svarer på direkte
kort, årsagerne kan være mange forskellige.  Ofte skyl-
des det at så får de kun kort fra dem der virkelig
behøver et, en anden årsag er at ellers skulle den
pågældende DX station være medlem af den nationa-
le organisation med den ekstra omkostning det giver
udover QSL kortene.  Portoen varierer meget i verden
og fra at Postdanmark har været en af de billigere i EU
hører de nu til blandt de dyreste, så du kan undersøge
hvad det koster at sende et brev fra det land du nu skal
sende til.  Ofte er en IRC nok til at dække frimærket til-
bage, men det betaler ikke QSL kortet eller udgifterne

DDXX--iinngg  oogg  DDXX--nnyytt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Redaktion:
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der har været ved en eventuel ekspedition.  Alternativt
kan der benyttes "green stamps" som er et øgenavn
for US $, men en dollar er ikke meget værd og de fle-
ste lande kræves der knap 2 dollar før det dækker fri-
mærket.  Husk også at vedlægge en svarkuvert med
din adresse på, så er du også sikker på at der ikke bli-
ver skrevet forkert eller den kommer nederst i bunken.
Hvis det er et nyt land eller båndland, så skriv det kor-
tet, ofte bliver QSL manageren glad for at kunne hjæl-
pe og du viser at du er glad for hans/hendes arbejde.
Husk at der er ingen QSL manager der er blevet millio-
nærer på deres arbejde.  Udover din egen direkte post
kan du også benytte Danish DX Groups QSL service på
udvalgte ekspeditioner, kontakt her OZ1ACB eller kig
på http://www.ddxg.dk hvad der samles ind til.

Et andet aspekt med QSL kortene kan du også overve-
je om dit kort vil være til glæde eller gene for den der
skal modtage det.  I de fleste tilfælde vil radioamatører
rundt om i verden være glade for at få et QSL kort fra
OZ.  Andre vil måske synes at det er trættende at der
skal svares på QSL kort nummer 15.000 fra USA.  Per-
sonligt synes jeg at når nogen har taget sig tid til at
udfylde et QSL til dig så er det mindste du kan gøre at
svare på det.  Dette gælder naturligvis også SWL kort.

Nu er det så op til dig at få kørt nogle QSO'er, få dem
bekræftet og søgt nogle diplomer.

VU4

Så er der en mulighed for at komme til at sende fra
VU4.  Som tidligere omtalt vil der være en "hamfest" i
Port Blair, Andamanerne 18 - 20/4.  Formålet er at ska-
be et forum for og præsentation af amatørradio.  Her-
under diskussioner af nyeste teknologi, antenner og
propagation, DX ekspeditioner, HF og VHF kommuni-
kation, digital amatør radio, kommunikation under
nødsituationer med mere.  Udover disse diskussionsfo-
ra vil der være mulighed for at udenlandske amatører
vil kunne sende fra Andamanerne.  Derud over vil der
muligheder for sightseens.  På http://www.niar.org kan

du finde flere informationer og de skemaer der skal
benyttes for at opnå diverse tilladelser.  Husk at Indien
har et solidt bureaukrati, så kom hellere i gang med
det samme med at søge, hvis du er interesseret.
I samme åndedrag skal nævnes at der er den årlige
Hamfest i Friedrichshafen 23 - 26/6.  http://www.ham-
radio-friedrichshafen.de/html/en/index.php

Danish DX Group er også på banen med møde i Oden-
se 20/5.  Der kommer alt om mødet med en kendt
DX'er forhåbentlig i næste nummer af OZ ellers følg
med på http://www.ddxg.dk
Hamvention i Dayton Ohio 19 - 21/5 http://www.ham-
vention.org/
WRTC 5 - 10/7 i Brasilien http://www.wrtc2006.com
Clipperton DX Club convention 16 - 17/9

Det skulle vel nok kunne dække rejselysten hos de fle-
ste....

Der er stadig ikke nyt vedrørende KP5 operationen der
var i luften i december.  ARRL oplyser at de ikke har
modtaget nogen form for dokumentation pr. 9/1.

"Ældre" amatører kan sikkert huske Yasme foundation
med alle deres ekspeditioner primært med Lloyd og Iris
tilbage i 80 og 90'erne.  Yasme Foundation lever stadig
og vil støtte unge contestere i at deltage i WRTC-2006
i Brasilien  i juli med i alt 10.000 $.

Som du sikkert har læst tidligere i OZ har det været
oppe på NRAU's møde at man nu vil forsøge at stoppe
de mange private beacons der efterhånden er dukket
op på båndene til mere gene end gavn. Årsagen var at
et par private italienske beacons var placeret meget
uhensigtmæssigt f.eks. 10.142 som er midt i det digita-
le bånd på 30m og 7000.5 som er DX området på 40m.
Begge bånd er meget populære men desværre ikke
særlige store rent frekvensmæssigt.  En kontakt til ejer-
ne af disse beacons medførte ikke noget, de ville ikke
stoppe med deres beacons når der var andre beacons
på båndene.  En kontakt til ARI blev besvaret med at
de ville se på sagen og det blev det så ved, trods flere
rykkere.
EDR har endnu en gang vist sit værd og på IARU's
møde blev den danske indstilling om beacons på 30 og
40m vedtaget og indført som værende den officielle
politik for IARU.  G3USF som er region 1 IARU beacon
koordinator skriver (her i uddrag):

Amatør beacons har i mange år bidraget som en vær-
difuld hjælp for amatører og kortbølgelyttere som
indikatorer for specielle bånd åbninger og som basis
for propagation studier.  Derfor er en række frekven-
ser reserveret for beacons i IARU's båndplan gældende
for båndene mellem 14 og 28 MHz.  Der er ikke lig-
nende allokationer for båndene under 14 MHz med
undtagelse af 7 MHz i det sub-ækvatoriale Afrika.  Det
har dog været den generelle holdning blandt medlem-
slandene i region 1 at beacons mellem 1,8 og 10 MHz
er unødvendige og selv hvor de benytter low power vil
de kunne skabe generende forstyrrelser for dem der
benytter båndene. 
I de sidste par år er et stigende antal af disse beacons
kommet i luften på de bånd.  De har ingen klart defi-
neret formål og er ikke en del af det koordinerede
udviklingsprogram.  Båndene er allerede fuldt optaget
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og med hensyn til propagation karakteristika allerede
vel afklaret og relativt forudsigelige.
Den eneste undtagelse er DK0WCY på 3,5 og 10 MHz
som udsender real-time MUF informationer.  

Tak til OZ5DX for udarbejdelse af ordlyden og lad os
håbe det hjælper.

Desværre blev den finske ekspedition til T30 aflyst eller
i bedste tilfælde udsat til samme tid næste år.

Forholdene i den kommende periode skulle blive lidt
bedre på de høje bånd (sammenlignet med januar),
men det kan nok rigtig mærkes at der ikke er så megen
aktivitet på Solen mere.  Der har dog været åbninger
på 12m til blandt andet USA, Sydamerika, Asien og
Afrika her midt i januar måned.  De lave bånd vil også
blive bedre, marts plejer at være en god måned fra 10
- 160m.  Prøv med et CQ engang i mellem, båndene
kan ofte være bedre end man umiddelbart tror.

Husk at du kan finde alle links omtalt her i spalten på 
http://www.qsl.net/oz8abe/links.html

C6 - Bahamas.
13/2 vil et stort amerikansk team køre herfra primært
for at køre ARRL testen.  Udenfor testen vil vi få chan-
cen for at køre dem og de vil blandt andet køre på
WARC båndene.  Ellers vil de være QRV mindst fra 15 -
160m.
AK0M vil ligeledes deltage i testen som C6ASB også
her kan vi forvente aktivitet udenfor testen.

FG - Guadeloupe.
F6HMJ vil frem til 7/3 køre som TO2FG og med
TO2ANT.  Der vil være aktivitet fra 10 - 80m på CW, SSB
og RTTY.  QSL via hans hjemmecall.

FM - Martinique.
Et amerikansk team vil køre herfra frem til 20/2 med
FM/ på deres hjemmecall.

FO/M - Marquesas.
HA9RE vil køre fra både OC-027 og OC-131 frem til
18/2.  Der vil være aktivitet fra 10 - 160m på CW, SSB
og RTTY.  QSL via HA8IB.

FR/G - Glorioso.
Vi håber stadig på at ekspeditionen bliver realiseret
denne gang.  Det skulle være fra 17/3 - 7/4.  Jeg håber
at der er friske og positive nyheder herom i næste
nummer af OZ.

Glorioso

FS - Saint Martin.
DL7DF vil sammen med et større team komme i gang
herfra en uges tid med start omkring 21/2.  De har lejet
et hus helt ud til vandkanten der har frit skud mod
Europa.  Med vertikaler,beams og 1 kW bliver de nok
til at høre på de fleste bånd.  De vil koncentrere sig om
de lave bånd, men vil også være QRV på de andre og
på alle tænkelige modes.  QSL via DL7DF.

G - England.
GB1CPB vil frem til 11/1 2007 køre fra Portland Bill Lig-
hthouse.

GJ - Jersey.
Et amerikansk team køre herfra 15 - 18/3.  Desværre er
der ikke flere oplysninger lige nu.

HC - Ecuador.
EA7OC vil være QRV herfra frem til 27/2 og vil køre
med HC2/ på sit kaldesignal, hvis han ikke får et "rig-
tigt" HC kaldesignal.  QSL via hans hjemmecall i Spani-
en.

HI3CCP

HI - Domenican Rep.
K7BV vil køre fra HI3CCP's QTH som HI3/K7BV og ud fra
billedet at dømme skal det nok blive med et solidt sig-
nal.  Det bliver medio februar.

HK - Columbia.
YL2KL vil køre fra HK1AR's QTH frem til 20/2, med del-
tagelse i RTTY WPX test.  Desuden vil der udenfor test-
en blive aktivitet på 40, 80 og 160m.

HR - Honduras.
Omkring 18 - 19/2 vil et amerikansk team køre fra NA-
057 med HR9/hjemmecall.

JD1 - Ogasawara.
En japansk duo vil køre som JD1BLX og JD1BLY fra
Ogasawara 19 - 28/2.  De forventer at blive QRV fra 10
- 160m på CW, SSB og RTTY med hovedvægt på CW på
de lave bånd og diverse satellitter. QSL via deres hjem-
mecalls.

JW - Svalbard.
LA4GHA har netop afsluttet sit ophold i T9 og vil nu
frem til juni måned køre som JW4GHA fra 2 - 160m på
CW, SSB og de digitale modes.  QSL via hans hjemme-
call.
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KP4 - Puerto Rico.
N2BA og N2GSG vil være QRV herfra omkring ARRL CW
testen.

OX - Greenland.
OZ4WIL og OZ7FOC vil 11 - 18/7 være QRV fra klubsta-
tionen i Nuuk med OX/ på deres kaldesignal.

P4 - Aruba.
W7YW er QRV herfra 7 - 22/3 på CW og SSB.  Han har
søgt om kaldesignalet P40YW.

PJ2 - Curacao.
Et stort amerikansk team vil køre ARRL SSB test herfra
omkring 4 - 5/3 forvent aktivitet i vores retning uden-
for testen.

PJ7 - St. Maarten.
Efter en uges ophold på FS siden, krydser DL7DF sam-
men teamet grænsen til PJ7 og har samme konditioner
som du kan se under afsnittet om deres FS aktivitet.
De skulle så køre herfra frem til 8/3.  Igen er QSL via
DL7DF.

SU - Egypt.
SM0CFO kører som SU9HP og har været meget aktiv på
blandt andet 160m.  Han vil være i Ægypten frem til en
gang i april.

T8 - Palau.
JM1LJS vil køre på alle bånd som T80W 18 - 21/3.

TR - Gabon.
TR8FC er QRV frem til maj og er indtil videre hørt på 15
og 20m.  QSL via F4BQO.

TT - Chad.
F4EGS er igen i Chad og kører som TT8PK og det vil han
gøre frem til ultimo februar.  Herefter igen far maj til
juli måned.  Operationen bliver fra 10 - 20m på de digi-
tale modes samt SSB.  QSL via hans hjemmecall.

V3 - Belize.
OH2BH og OH2PM vil fra ca. 18/2 - 5/3 køre som V31BH
og V31PP.  QSL via deres respektive hjemmecalls.
V31YN og V31GW er igen aktive fra Belize.  Der vil
være fokus på CW på de lave bånd og på RTTY.

VP2M - Montserrat.
Et stort amerikansk team vil køre herfra  14 - 22/2.

VP2V - British Virgin Islands.
G3RTE og G3SWH kører VP2V/G6AY 23/2 - 1/3.  Det er
primært en CW operation men der vil muligvis også
blive lidt SSB.  Aktivitet fra 10 - 160m.  QSL via G3SWH.

VP8sh - South Shetland.
DS4NMJ vil køre fra King George Island helt frem til
30/12.  Kaldesignalet bliver nok DT8A og du kan for-
vente aktivitet fra 10 - 160m på CW, SSB og RTTY.

VU4 - Andaman.
DL7DF er virkelig rejselysten.  Nu hvor der er åbnet
mulighed for at udenlandske amatører kan sende her-
fra i forbindelse med hamvention i Port Blair har Sigi
allerede sikret sig sendetilladelse fra 18/4 - 17/5 og vil
sammen med et tysk/polsk team have en større arsenal

af antenner, stationer, amplifiere og hvad der ellers
skal til.  Kaldesignaler er stadig uoplyst men der bliver
noget at se frem til.

ZK1 - South Cook.
16 - 24/2 vil et amerikansk team køre som ZK1YAQ og
ZK1NOU.  Det er primært en CW operation men der vil
også blive kørt lidt SSB og RTTY.

3D2 - Fiji.
Efter at have været QRV fra ZK1 vil det amerikanske
team køre som 3D2NB og 3D2OU 26 - 28/2 plus 11 -
13/3.

3D2 - Conway.
1 - 10/3 vil det amerikanske team nævnt ovenfor køre
fra Rotuma som 3D2RX og 3D2RO under samme condx
som nævnt tidligere.

Noget af udstyret til 3Y0 ekspeditionen

3Y - Peter 1.
De er forhåbentlig i gang nu på alle bånd og modes og
det skulle de være frem til 19/2.

5W - Samoa.
Et amerikansk team vil køre herfra 28/7 - 10/8.  De reg-
ner med at være QRV på alle bånd men vil lægge
hovedvægten fra 30 - 160m hvilket (bortset fra 30m)
stort set udelukker QSO'er med EU.... Ellers vil de være
på CW, SSB, RTTY og måske satellit.

6W - Senegal.
G4WFQ skulle være QRV et par dage mere og være det
fra 10 - 160m på CW og RTTY.  QSL via G3SWH.

8R - Guyana.
K7ZUM vil være QRV som 8R1ZUM omkring 1 - 5/3 og
vil være QRV på RTTY udenfor ARRL testen på 15, 20
og 40m.

9A - Croatia.
9A150NT vil være i luften frem til december.  QSL via
9A6AA.
Et andet spændende kaldesignal der vil være i luften i
samme tidsrum er 9A650C med QSL via 9A7K.

9H - Malta.
Et stort team fra Texas vil køre ARRL testen fra Malta,
men udenfor testen får vi andre også chancen.  De vil
være QRV fra 1 - 8/3 fra 10 - 160m på CW, SSB, RTTY og
PSK.
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9N - Nepal.
YU7EF vil køre som 9N7EF indtil ultimo februar og vil
primært være QRV på 80 og 160m.

73 es gd DX de Bo, OZ8ABE
oz8abe@edr.dk

Udbredelsesforhold
Måned: feb/mar    Solplettal max: 33    min: 9     snit: 21 
(tid: z, bånd: m)   OZ sr: 06:08  ss: 16:41  (1/3 2006)

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
JW 07:26 14:19 -   -    -   -    9-15  7-19  24h   15-8  17-6
V3 12:16 23:57 - - 15-17 14-19 12-20 20-13 22-9 23-8 1-5
9H 05:37 16:53 12-13 8-16 7-17 6-20 24h 15-8 17-5
9N 00:48 12:16 - - 9-13 7-15 6-17 24h 14-2 15-1 17-1

Mixed
OZ1BTE 335
OZ1CTK 335
OZ1FAO 335
OZ1HX 335
OZ1LO 335
OZ3PZ 335
OZ3SK 335
OZ4RT 335
OZ5EV 335
OZ6MI 335
OZ7DN 335
OZ7O 335
OZ7YY 335
OZ8BZ 335
OZ9PP 335
OZ1ING 334
OZ5MJ 334
OZ1ACB 333
OZ5KU 329
OZ8AE 329
OZ5PA 326
OZ8RO 326
OZ8SS 326

Phone
OZ1BTE 335
OZ1LO 335
OZ3PZ 335
OZ3SK 335
OZ5EV 335
OZ7DN 335
OZ5MJ 334
OZ1ACB 333
OZ5KG 333
OZ1HPS 332
OZ2NZ 332
OZ5YL 330
OZ9SN 329

CW
OZ1BTE 334
OZ1CTK 334
OZ1LO 334
OZ1FAO 333
OZ9PP 333
OZ5MJ 332
OZ3PZ 329
OZ8AE 329
OZ5PA 326

OZ1ABA 305
OZ8EA 297
OZ5NJ 293
OZ1HUE 288
OZ1KWG 277
OZ6PI 276
OZ1CWH 273
OZ7QB 272
OZ5EDR 226
OZ2UN 209
OZ9EDR 188
OZ8RW 179
OZ1KFQ 177
OZ6AQ 168
OZ6LH 162
OZ1MAD 161
OZ1IKW 150
OZ4LP 149
OZ1ENH 148
OZ2ECS 132
OZ1LUM 119
OZ4EL 119
OZ5AAH 111
OZ8ACN 109
OZ0J 109
OZ1LGK 107
OZ4AAL 107
OZ6ACD 107
OZ9MM 107
OZ1FWY 106

Phone
* OZ3SK 374

OZ3Y 364
* OZ5KG 363
* OZ1LO 360
* OZ3PZ 356
* OZ5EV 351

OZ7OP 348
* OZ3WK 346
* OZ2NZ 342
* OZ1BTE 341
* OZ1ACB 339
* OZ5MJ 339
* OZ7DN 339
* OZ1HPS 338
* OZ5YL 335
* OZ9SN 334

OZ1FAO 331
OZ4ZT 316
OZ6SM 309
OZ5JQ 308
OZ1HX 307
OZ8EA 297
OZ8RO 293
OZ6EI 290
OZ2MW 275
OZ1BQA 261
OZ5B 252

OZ6PI 251
OZ6OG 249
OZ1BLZ 237
OZ1HAE 233
OZ2RH 224
OZ1ZE 214
OZ8T 209
OZ1CTK 201
OZ8EV 182
OZ1KRK 179
OZ1KWC 166
OZ1DYI 146
OZ3ZK 146
OZ7O 139
OZ7AEI 130
OZ1IWJ 120
OZ1CJS 118
OZ1ADL 113
OZ7OMR 113
OZ3ANT 110
OZ7QB 110
OZ1BKY 108
OZ1JMO 104

CW
* OZ1LO 347
* OZ1CTK 344
* OZ1FAO 341
* OZ9PP 341
* OZ1BTE 340
* OZ5MJ 340
* OZ7GI 339
* OZ8AE 338

OZ7BW 337
OZ3Y 335
OZ1FRR 334
OZ7OP 333

* OZ5PA 332
OZ2RH 330

* OZ3PZ 329
OZ8SS 329
OZ2JI 328
OZ1HX 325
OZ4OC 325
OZ8RO 317
OZ1FVL 314
OZ1EUO 308
OZ6EI 301
OZ1KWG 277
OZ1ABA 271
OZ7QB 267
OZ1CAR 247
OZ2UN 204
OZ5CP 201
OZ7ADP 185
OZ1HYD 154
OZ3FC 151
OZ5TDR 151
HS0/OZ1HET 134

DXCC Honor Roll opdateret 1. januar 2006.

DXCC
Hermed en opdateret liste pr. 1. januar 2006. Honor
Roll er angivet med stjerne.

73 de OZ1ACB, Allis

Mixed
* OZ4RT 375

OZ3Y 371
* OZ8SS 369
* OZ1LO 365
* OZ6MI 362
* OZ8BZ 360
* OZ3PZ 356
* OZ7YY 355
* OZ9PP 354

OZ3PO 352
* OZ5EV 351
* OZ5MJ 349

OZ7OP 349
* OZ5PA 347
* OZ1CTK 346
* OZ1HX 346
* OZ7GI 346
* OZ5KU 344

* OZ1FAO 343
OZ2RH 342

* OZ1BTE 341
* OZ7O 341
* OZ7DN 340
* OZ1ACB 339
* OZ1ING 339

OZ7NJ 338
* OZ8AE 338
* OZ8RO 333
* OZ8XW 331

OZ6XR 329
OZ4OC 329
OZ6EI 328
OZ7AX 327
OZ1FVL 325
OZ7BQ 318
OZ2X 311
OZ7JB 306
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Antenner som kunst
I disse dage med isslag, har antennerne lige pludselig
fået en anden udseende, og nærmest ligner kunstvær-
ker. 
Nogle trådantenner, der næsten ikke er til at se, er
pludselig blevet synlige, og man kan se antenner, der
er blevet krystalliserede og andre nærmest hvide. Hvad
med antennelængden, er den nu den samme efter det
træk der har været på antennen, især hvis den  består
af en enkelt kobbertråd, det kan være en meget tynd
tråd, som ikke så nemt skulle være at få øje på, den er
måske knækket og faldet ned. 
Er Beamen  blevet glasseret med en meget tyk panser,
da kan der være grund til at passe på, for nedfaldne
isstykker kan ramme temmelig hårdt, hvis man bliver
ramt af det, og har man været så uheldig og ladet
antennen gå ind over drivhuset, kan det give ekstra
arbejde med udskiftning af ruder.

Båndrapport fra OZ-DR2197

Call Dato/UTC Mhz Info.
TF3ZA 09.12/1159 18
OY9JD 09.12/1505 3,7
3A/NØFW 10.132/0632 3,7
OD5NH 10.12/1330 21
PZ5PA 13.12/1307 21
8P6QM 14.12/1324 21 MM-Net
A6/ON5NT 19.12/1655 3,7
HR2DPQ 24.12/0624 3,7
AL7HG 24.12/0632 3,7
LX1HD 24.12/0658 3,7
TI4CM 26.12/0625 3,7
CN8NK 30.12/1348 21
V44KF 02.01/0707 3,7

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL

LLyytttteerraammaattøørreenn
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk

Redaktion:

OZ8XW 131
OZ1IKW 127
OZ1LXP 114
OZ8ACN 108
OZ2JVG 107
OZ6XR 106
OZ7UC 106
OZ9MM 106
OZ1DXX 102
OZ1JEU 102
OZ6PI 101
OZ2ECS 100

RTTY
OZ7GI 326
OZ5MJ 313
OZ8RO 165
OZ7DN 122
OZ6EI 129
OZ7DN 123

Satellit
OZ1KYM 121

160 meter
OZ7YY 274
OZ3PZ 272
OZ1LO 270
OZ1BTE 264
OZ5MJ 139
OZ3SK 138
OZ2RH 132
OZ3Y 122
OZ1CTK 115
OZ5PA 110
OZ7JZ 103

80 meter
OZ3PZ 324

OZ1BTE 319
OZ1LO 315
OZ1ING 279
OZ5MJ 251
OZ3SK 249
OZ7OP 228
OZ2RH 225
OZ8RO 186
OZ1FAO 159
OZ5PA 142
OZ7DN 135
OZ1HPS 125
OZ1CTK 111
OZ6PI 109
OZ7QB 106

40 meter
OZ1LO 348
OZ3PZ 343
OZ1BTE 340
OZ5MJ 296
OZ8RO 277
OZ7OP 253
OZ2RH 250
OZ1FAO 227
OZ1EUO 207
OZ3SK 200
OZ6PI 156
OZ7DN 147
OZ1HPS 124
OZ1KSN 101

30 meter
OZ1LO 332
OZ1BTE 326
OZ3PZ 324
OZ1FAO 157
OZ1CTK 111

20 meter
OZ1LO 362
OZ1BTE 341
OZ5MJ 341
OZ1FAO 332
OZ6EI 200
OZ6DX 153
OZ1MAD 110
OZ5JQ 108
OZ7AEI 108
OZ1KSN 103

17 meter
OZ1BTE 335
OZ1LO 333
OZ5MJ 325
OZ1FAO 182
OZ7DN 174

15 meter
OZ1LO 359
OZ1BTE 341
OZ5MJ 334
OZ1FAO 326
OZ7DN 248
OZ6EI 186
OZ6DX 132
OZ1MAD 110
OZ1KSN 107

12 meter
OZ3PZ 333
OZ1BTE 332
OZ1LO 330
OZ5MJ 317
OZ1FAO 178
OZ7DN 119

10 meter
OZ1LO 350
OZ3PZ 339
OZ1BTE 334
OZ5MJ 320
OZ3SK 315
OZ1FAO 307
OZ7OP 305
OZ1ACB 301
OZ2RH 293
OZ5PA 280
OZ7DN 256
OZ5YL 248
OZ4ZT 196
OZ4LS 187
OZ9SN 182
OZ6PI 176
OZ1HPS 154
OZ6EI 132
OZ6DX 129
OZ1KWG 125
OZ1CAR 110
OZ1KSN 101

6 meter
OZ1LO 190
OZ8RW 179
OZ1BTE 133
OZ1JXY 133
OZ4LP 107
OZ4VV 100
OZ6AQ 100



98 ___________________________________________________________________________ OZ Februar 2006

Lokator toplisten
pr. 14. januar 2006

50 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au AuE Es MS F2 TEP Update
1 OZ1LO JO55 968 1 0 88 192 16100 06-01-12
2 OZ8ABE JO55 860 0 0 71 171 8167 13641 10635 06-01-09
3 OZ8RW JO55 847 0 0 82 186 15893 06-01-14
4 OZ3ZW JO54 845 0 0 73 173 816 1985 3967 208715876 9122 05-01-01
5 OZ1IEP JO55 746 0 0 61 144 1086 1318 2358 5832 199814053 9311 06-01-02
6 OZ1DPR JO45 709 0 0 67 146 1156 1318 4632 229814281 9131 05-07-16
7 OZ0JX JO54 681 60 140 3591 14175 8302 04-12-24
8 OZ1BNN JO55 652 i.o. i.o. 62 131 05-06-19
9 OZ1BUR JO46 647 0 0 134 06-12-31
10 OZ8ZS JO55 646 17 0 58 130 751 2112 8361 154912024 9318 06-01-02
11 OZ5AGJ JO56 593 2 0 51 120 734 1162 7418 165011987 9271 06-01-06
12 OZ1PIF JO65 556 i.o. i.o. 58 120 1161 1001 10700 129312777 12001 05-07-05
13 OZ6AQ JO44 529 i.o. i.o. 52 112 1230 4262 136115989 05-07-01
14 OZ7DX JO66 526 0 0 64 142 15500 05-07-12
15 OZ1KEF JO56 501 40 98 1240 5004 115611914 9367 05-01-07
16 OZ5IQ JO65 479 0 4 53 118 1337 1295 3645 137812912 9130 05-09-01
17 OZ7IS JO65 475 60 126 410 1294 3100 850 14000 03-12-29
18 OZ2M JO65 443 36 90 566 1173 7675 11318632 04-06-30
19 OZ1DLD JO45 378 0 0 36 67 06-01-14
20 OZ9PP JO47 350 0 0 20 68 752 1316 1907 7417 1307 05-12-31
21 OZ9AFN JO44 342 i.o. i.o. 31 86 05-12-16
22 OZ6EI JO45 319 27 71 1021 5182 9055 04-06-28
23 OZ1ANA JO55 270 65 03-11-29
24 OZ3AEV JO55 259 59 03-12-08
25 OZ1KKH JO56 245 i.o. i.o. 19 56 7514 05-12-31

OZ1SKY JO56 245 0 0 16 46 05-07-16
26 OZ8SL JO65 196 0 0 19 50 237 564 2309 06-01-14
27 OZ5KM JO45 195 0 0 12 17 7500 05-07-14
28 OZ7NB JO45 193 36 6600 04-12-17
29 OZ2BKK JO56 123 11 35 1353 3346 04-01-02
30 OZ4QA JO65 97 05-01-05
31 OZ5BD JO65 73 8 20 2084 04-12-16
32 OZ4VW JO45 16 0 0 4 9 1474 06-01-05
33 OZ1LPR JO65 8 2 4 270 1448 04-01-07

70 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au Es MS Update
1 OZ2LD JO54 52 0 0 5 14 1016 1170 1699 977 05-07-15
2 OZ3ZW JO54 40 0 0 12 05-01-01
3 OZ2M JO65 20 3 8 179 1055 1462 1187 04-06-30
4 OZ9PP JO47 7 i.o. i.o. 3 4 267 921 1573 05-12-31

VVHHFF  --  
UUHHFF  --  

SSHHFF
OZ8SL, Svend-Erik Lindberg
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 16 90 75.
E-mail: OZ8SL@edr.dk

Redaktion:
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144 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au AuE Es MS EME Update
1 OZ1LPR JO65 635 230 66 37 73 1684 2061 1378 2503 2153 18088 06-01-03
2 OZ1IEP JO55 554 194 25 28 66 1638 1542 1763 2534 2177 17906 06-01-02
3 OZ2M JO65 513 14 59 1982 1894 2298 2203 04-06-30
4 OZ1LO JO55 458 30 12 21 60 06-01-12
5 OZ8ZS JO55 454 165 6 18 59 1835 1748 2528 2307 8318 06-01-02
6 OZ2TF JO46 433 90 i.o. 15 51 2062 1875 2603 1856 05-07-15
7 OZ5AGJ JO56 408 130 0 13 48 1324 1248 2609 2031 06-01-06
8 OZ1BUR JO46 405 0 0 48 05-12-31
9 OZ3ZW JO54 396 0 3 46 1763 1866 2303 1415 05-01-01
10 OZ1PIF JO65 359 i.o. i.o. 16 53 1489 1033 2485 2215 05-07-05
11 OZ7Z JO44 295 1495 1724 2253 1963 05-01-07
12 OZ8SL JO65 292 12 46 1476 1305 2309 06-01-14
13 OZ5KM JO45 229 0 0 8 27 1195 780 2262 1754 05-07-14
14 OZ1DLD JO45 220 0 0 11 35 1709 1249 2311 1510 06-01-14
15 OZ9PP JO47 212 0 0 9 39 1845 1676 1169 2403 1852 06-12-31
16 OZ5DI JO55 174 i.o. i.o. 11 31 1331 1060 2312 06-01-03
17 OZ4QA JO65 162 05-01-05
18 OZ1ANA JO55 153 34 1760 1097 2250 03-12-29
19 OZ7IS JO65 152 11 33 1128 1294 1845 1901 03-12-29
20 OZ6AQ JO44 149 i.o. i.o. 29 1609 1336 2051 05-07-01
21 OZ4VW JO45 148 0 0 12 32 1304 1304 2363 1436 06-01-05
22 OZ1FF JO45 127 2 0 9 35 987 1239 2357 1520 05-12-31
23 OZ1SKY JO56 113 0 0 8 21 05-07-16
24 OZ1KEF JO56 87 6 21 1034 1460 05-01-07

OZ3AEV JO55 87 14 03-12-08
25 OZ6EI JO45 83 6 18 1286 989 04-06-28
26 OZ5BD JO65 80 7 18 1152 1514 1692 04-12-16
27 OZ1KKH JO56 70 i.o. i.o. 6 15 2086 05-12-31

432 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au MS Update
1 OZ7IS JO65 191 9 33 1663 1048 1294 03-12-29
2 OZ1IEP JO55 161 2 3 9 33 1594 1226 06-01-02
3 OZ2OE JO45 157 9 28 2216 1020 05-01-06
4 OZ3ZW JO54 149 0 0 28 1648 780 05-01-01
5 OZ2TF JO46 123 i.o. i.o. 21 1244 1046 05-07-15
6 OZ1DLD JO45 121 0 0 6 18 1868 1432 06-01-14
7 OZ1LO JO55 120 0 0 24 06-01-12
8 OZ1FF JO45 108 0 0 6 23 1398 1138 05-12-31
9 OZ8ZS JO55 104 0 0 7 19 1363 06-01-02
10 OZ1ANA JO55 72 12 1088 03-11-29
11 OZ9PP JO47 63 0 0 7 14 1405 715 05-12-31
12 OZ5KM JO45 55 0 0 5 11 1695 05-07-14
13 OZ4VW JO45 52 0 0 4 14 976 06-01-05
14 OZ1SKY JO56 50 0 0 7 10 05-07-16
15 OZ4QA JO65 48 05-01-05
16 OZ1CTZ JO46 46 i.o. i.o. 5 14 1442 1159 06-01-03

OZ3AEV JO55 46 10 03-12-08
17 OZ2M JO65 40 4 11 1247 684 04-06-30
18 OZ6EI JO45 20 2 7 991 04-06-28
19 OZ5BD JO65 13 1 4 578 04-12-16

1296 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ2OE JO45 101 6 18 1425 05-01-06
2 OZ7IS JO65 84 6 18 1205 03-12-29
3 OZ1FF JO45 80 5 16 1245 05-12-31
4 OZ3ZW JO54 72 7 17 1189 05-01-01
5 OZ2TF JO46 58 13 1225 05-07-15
6 OZ5KM JO45 57 4 11 1195 05-07-14
7 OZ1CTZ JO46 52 5 14 1038 06-01-03
8 OZ2TG JO65 40 3 06-01-02
9 OZ5DI JO55 39 3 9 916 06-01-03
10 OZ1DLD JO45 25 3 7 1021 06-01-14
11 OZ4VW JO45 18 3 6 850 06-01-05
12 OZ4QA JO65 15 05-01-05
13 OZ2M JO65 11 1 4 555 04-06-30
14 OZ1ANA JO55 8 3 220 03-11-29
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Bemærkninger til toplisten:
Til denne udgave af toplisten har jeg modtaget opda-
teringer fra i alt 19 forskellige amatører. Rækkefølgen
af de 3 bedst placerede på hvert bånd er stort set
uændret bortset fra 50 MHz, hvor OZ8RW er smuttet
foran OZ3ZW, som nu er forvist til 4. pladsen. OZ5DI er
efter flere års fravær igen kommet på listen og har pla-
ceret sig pænt på både 24 og 47 GHz, men antallet af
konkurrenter er jo heller ikke særlig stort på disse
bånd. Næste udgave af toplisten offentliggøres i
august 2006.
Listen kan også findes VHF-udvalgets hjemmeside:

http://vhf.edr.dk

Portugal og Azorerne på 4 m
Endnu ikke officielt bekræftede meddelelser går ud
på, at et lille antal CT-stationer (vistnok 3) har fået spe-
ciel tilladelse til at køre på 4 m. Diverse meddelelser
nævner også, at det tilladte frekvensområde skulle
være 70,055 - 70,067 MHz, men dette har jeg heller

ikke kunnet få bekræftet på nuværende tidspunkt. En
enkelt CT-station er rapporteret kørt fra England via
MS (digi-mode) på 70,060 MHz. 
Det er endvidere oplyst, at tilladelserne også omfatter
en enkelt station på Azorerne.
Det skal tilføjes, at det - stadig uofficielt - er meddelt,
at brug af ovennævnte frekvensområde ikke er blevet
tilladt af de portugisiske myndigheder.
Som man kan se, så er situationen i skrivende stund
mildest talt forvirrende. Jeg håber snarest, at kunne få
bekræftet eller afkræftet nogle af de forlydender, som
svirrer i luften, så vi med sikkerhed ved, om der er et
par nye DXCC-lande at køre på 4 m, samt hvilke fre-
kvenser, de har fået tilladelse til at benytte.

Diverse VHF info
I forbindelse med indførelse af nye bestemmelser for
amatørradio i Ungarn forventes det, at myndigheder-
ne vil tillade radioamatørtrafik på 50 MHz på perma-
nent basis. Det forventes, at betingelserne vil blive føl-

2320 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ2OE JO45 36 3 8 914 05-01-06
2 OZ7IS JO65 31 2 9 860 03-12-29

OZ1FF JO45 31 4 8 807 05-12-31
3 OZ1CTZ JO46 26 3 13 873 06-01-03
4 OZ2TG JO65 17 1 06-01-02
5 OZ2TF JO46 14 6 674 05-07-15
6 OZ4VW JO45 5 2 2 538 06-01-05

3400 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ1CTZ JO46 9 1 5 693 06-01-03
2 OZ2OE JO45 6 2 4 772 05-01-06
3 OZ4VW JO45 1 1 1 11 06-01-05

5760 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ7IS JO65 12 1 4 593 03-12-29
2 OZ2OE JO45 6 1 5 679 05-01-06

10 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr RS Update
1 OZ1FF JO45 56 4 13 1089 861 05-12-31
2 OZ1CTZ JO46 41 4 9 961 817 06-01-03
3 OZ2OE JO45 27 2 6 789 05-01-06
4 OZ2TG JO65 15 1 420 06-01-02
5 OZ7DX JO66 13 1 4 361 05-07-12
6 OZ5DI JO65 10 1 3 366 06-01-03
7 OZ4VW JO45 3 1 1 52 06-01-05
8 OZ1LPR JO65 1 1 1 550 04-01-07

24 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ1FF JO45 6 1 3 216 05-12-31
2 OZ7DX JO66 5 1 2 206 05-07-12

OZ5DI JO55 5 1 1 179 06-01-03
3 OZ2TG JO65 4 1 1 66 06-01-02
4 OZ2OE JO45 2 1 1 52 05-01-06

47 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ5DI JO55 3 1 1 83 06-01-03

OZ7DX JO66 3 1 1 47 05-07-12



gende: 50 - 52 MHz allokeres til amatør radio på
sekundær basis. Max. sendeeffekt: 10W/30W afhængig
af licenskategori. Der er endnu ikke sat dato på ikraft-
træden af de nye bestemmelser. De OZ-stationer, der
ikke nåede at køre HA på 6 m i august 2005, hvor et
antal ungarske amatører havde opnået en speciel tids-
begrænset tilladelse, får altså en ny chance for at køre
et nyt DXCC-land.

Når dette læses skulle DX-peditionen til Peter I Island
være på plads og i gang med aktiviteten. OZ8ABE
skrev om den i spalten DX-ing og DX-nyt i januar OZ.
Ekspeditionens kaldesignal og lokator er henholdsvis
3Y0X og EC41QD. Man planlægger at være QRV via
EME på 6 m, 2 m og 70 cm både via digi-mode (JT65)
og CW. Hovedvægten vil dog blive lagt på anvendelse
af JT65 p.g.a. det begrænsede "måne-vindue" og de
forholdsvis små VHF- og UHF-stationer, man har rådig-
hed over på ekspeditionen. Hvis alt er gået som plan-
lagt, burde man være kommet i gang den 6. februar,
og ekspeditionen skulle slutte 22. februar. EME-aktivi-
teten vil dog tidligst starte 13. februar, da månen ikke
er på himlen før denne dato på disse kanter. Det bliver
spændende at høre, om nogen af EME-folkene her
nordpå får kørt et nyt og meget sjældent DXCC-land.
På DX-peditionens hjemmeside 
http://8.3.8.118/peterone/eme.htm 
kan jeg se, at bl.a. OZ1HNE, OZ4VV, OZ4MM og
OZ1LPR allerede i skrivende stund har sked med 3Y0X.

Peter 1 Island ligger ca. 450 km fra vestkysten af
Antarktiskontinentet. Øen er af vulkansk oprindelse
og er 156 km2 stor. Den er næsten dækket af is, og
vejrliget er temmelig barsk med kraftige vinde, lave
temperaturer og megen sne. Norge har suverænitet
over dette ugæstfrie sted, hvor en snes radioamatører
skal opholde sig et par uger.
Foto taget i 1987 af Trond Eiken fra det Norske Polar
Institut. Fundet på www.peterone.com/main.htm

Nye distanceverdensrekorder
Amerikanske radioamatører fortsætter med at lave
nye distanceverdensrekorder på de meget høje mikro-
bølgebånd. De seneste nyheder er følgende rekord-
QSO'er:

47 GHz:
Den 30. oktober 2005 forbedrede W6QI og AD6FP
deres egen rekord ved at gennemføre en ny 2-vejs for-
bindelse på 47 GHz, - denne gang over en strækning
på 343 km. W6QI kørte fra lokator DM04MS i Frazier

Mountains nord for Los Angeles medens AD6FP havde
slået sig ned i lokator DM07BS på Pilot Peak nær ved
den nordlige indgang til Yosemite National Park.
Strækningen mellem de to QTH'er er næsten "line-of-
sight", dog med en lille forhindring ca. 20 km syd for
Pilot Peak.
Stationerne man anvendte bestod af følgende:
W6QI: 12" splash plate antenne, sendeeffekt 10mW,
RX med 8dB NF.
AD6FP: 36" Cassegrain antenne, sendeefekt 30W, RX
med 4dB NF.
Signalerne var behæftet med lidt langsom fading, men
var ellers nemme at modtage. Hos W6QI havde signal-
niveauet en margen på 30+ dB medens det hos AD6FP
havde en margen på 6+ dB. Vejret var normalt for års-
tiden i Californien, temperaturen 7 - 8 grader Celsius
og luftfugtigheden ca. 60 %.
Signalmargeners størrelse indikerede, at det er muligt
at lave endnu længere QSO'er, men dette må vente til
foråret.

134 GHz:
WA1ZMS mener at have været med til at lave en ny
distanceverdensrekord på 134 GHz, - et amatørbånd,
der vist endnu ikke er megen aktivitet på her i OZ. Bån-
det har erstattet det tidligere 145 GHz-bånd, som ikke
mere er allokeret til amatørbrug. Rekorden blev sat
den 8. december 2005 kl. 0234 utc ved en to-vejs QSO
mellem W4WWQ/4 (med assistance fra WA4RTS) i loka-
tor FM06HX og W2SZ/4 (operatør: WA1ZMS) i
FM07FM. Den nøjagtige distance er udregnet til 60,1
km. QSO'en er desuden så vidt vides en amerikansk
førstegangsforbindelse på dette bånd.
Udstyret der benyttedes ved rekord-QSO'en afgav 5
mW sendeefekt til en 30 cm Cassegrain antenne. Der
blev anvendt modulationsart FSK-CW.
Den tidligere verdensrekord på båndet var sat af to
japanere, JA1KVN og JA1ELV og var på 56,4 km.

Informationerne om rekordforbindelserne stammer fra
web-siden "The world above 1000 MHz", der har
adressen:
http://www.g3pho.free-online.co.uk/microwaves/index.htm
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For 50 år siden
I VHF-spalten i februar 1956 skriver spalteredaktøren
om det, han kalder månedens centrale begivenhed.
Det drejer sig om en TV-transmission fra OZ5HE på
Kommunehospitalet. OZ5HE var et af polioepidemi-
ens mange ofre. Han havde - trods en næsten total
lammelse - været i stand til at erhverve sendelicens,
og ved gode amatørkammeraters hjælp var han
også kommet i luften fra sin hospitalsseng med spe-
cielt konstrueret radiogrej.
TV-transmissionen indbefattede desuden en lille visit
i EDR's Amager afdeling. Her afslørede OZ5AB sig
som en TV-stjerne af format, medens han foran
kameraet i afdelingen førte QSO på 2 meter med
OZ1PL, OZ9R og OZ5MK.
Spalteredaktøren mener, at udsendelsen var en for-
trinlig propaganda for kortbølgebevægelsen i
almindelighed og for arbejdet på 2 meter i særde-
leshed. Han glæder sig til at byde mange nye folk
velkommen på 2 meter i de kommende måneder.
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Det nordiske VHF-UHF-SHF-møde 2006
Den omhyggelige læser af "OZ" fra december 2005
opdagede sandsynligvis den lille "annonce" om det 28.
Nordiske VUSHF-møde under EDR nyt. Men for en sik-
kerheds skyld gentager jeg her i spalten, at mødet i
2006 afholdes fra den 9. til 11. juni på "Sletten" ved Sil-
keborg, d.v.s. samme sted som i 2002. Arrangør er
OZ9KY. Nærmere oplysninger fremkommer senere,
men skriv allerede nu tidspunktet ind i kalenderen.

BÅNDRAPPORTER

De sløve udbredelsesforhold på VHF, UHF og SHF fort-
satte tilsyneladende henover nytår. Ved deadline måt-
te jeg konstatere, at mail-boksens indhold af rapporter
ikke fyldte mange byte. 
Her er månedens høst, hvor man kan se, at der stort set
kun er kørt DX-QSO'er v.h.a. MS og digi-mode i første
halvdel af årets første måned.

50 MHz MS (JT6M):
Det er ikke blot på 4m Torben, OZ3ZW, er blevet QRV
med digi-mode JT6M. Også på 6 m har han fået gang i
PC'en og radiostationen, og det er i første halvdel af
januar måned blevet til 79 QSO'er i sammenlagt 56 for-
skellige lokatorer og med følgende lande EB, F, G, GM,
I, IS0, OE, 9A, OK, ON, PA, OZ, LA, SM, SP, LZ og OH. De
kørte lokator-felter er IN73, IN96, IN97, IO71, IO74,
IO80, IO81, IO82, IO83, IO85, IO87, IO90, IO91, IO97,
JN25, JN35, JN40, JN45, JN53, JN61, JN64, JN65, JN78,
JN86, JN99, JO01, JO03, JO20, JO21, JO22, JO32, JO45,
JO47, JO48, JO54, JO55, JO56, JO59, JO60, JO65, JO67,
JO70, JO86, JO89, JO90, JO99, JP73, JP81, KN23, KP02,
KP13, KP21, KP22, KP24, KP33, KP34.
ODX var med EB1EHO (IN73DM) den 3.1.2006, - 1758
km.

144 MHz tropo:
OZ4VW har kørt følgende på 2 meter SSB:
11-07-2005: G3KEQ JO01 806 km.
02-09-2005: YL3AG/P KO06.

Førstegangsforbindelser i 2005
Her er et resumé over de førstegangsforbindelser, som spalteredaktionen har 

fået indrapporteret i løbet af 2005:

50 MHz:
St. Paul Isl.: OZ1DPR - CY9SS, 05-07-04, 1041 UTC, Es
Ungarn: OZ4VV - HA0DU, 05-07-31, 2215 UTC, MS

70 MHz:
Guernsey: OZ3ZW - MU0FAL, 05-06-01, 1225 UTC, Es
Cypern: OZ3ZW - 5B4AHQ  1), 05-07-05, 1733 UTC, Es

144 MHz:
Cypern: OZ1LPR - 5B8AD, 05-02-16, 0140 UTC, EME
Mauritanien: OZ1HNE - 5T6M, 03-07-03, 2011 UTC, EME
Dominkanske Rep.: OZ1LPR - HI3TEJ, 05-10-16, 0125 UTC, EME

432 MHz:
Peru: OZ4MM - OA4O, 05-07-03, 1200 UTC, EME
Reunion: OZ4MM - FR5DN, 05-10-22, 0340 UTC, EME

1296 MHz:
Andorra: OZ6OL - C31TLT, 05-08-23, 2328 UTC, EME
Irland: OZ4MM - EI/DL1YMK, 05-08-27, 0312 UTC, EME
Azorerne: OZ4MM - CU8AO, 05-09-24, 0130 UTC, EME
Estland: OZ4EDR/p - ES2RJ  2), 96-08-20, ???? UTC, Tropo

2320 MHz:
Europ. Rusland: OZ4MM - RW1AW, 05-06-10,1605 UTC, EME

5760 MHz:
Østrig: OZ1IPU - OE9PMJ, 95-06-03, 1315 UTC, EME

10 GHz:
Estland: OZ1FF - ES2RJ, 05-10-17, 1945 UTC, Tropo

24 GHz:
Holland: OZ8AFC/p - PA3CEG, 05-04-03, 0702 UTC, Tropo

Note 1): Der er endnu usikkert om 5B4AHQ arbejdede legalt fra Cypern.
Note 2): OZ4EDR/p har endnu ikke verificeret denne QSO.

Den komplette liste over førstegangsforbindelser kan man finde på VHF-udvalgets hjem-
meside: http://vhf.edr.dk eller på min egen http://home20.inet.tele.dk/oz8sl

Båndrapporter
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03-09-2005: GM2T IO86, OM1MET JN99KO Nyt DXCC.
04-09-2005: YL3GDF KO26 1007 km.
17-10-2005: RX1AS KO59FX 1304 km ny tropo ODX.

144 MHz Es:
Under sidste sommers Es-åbninger kørte OZ4VW føl-
gende, alle med SSB:
06-07-2005: RV3RA LO02QP 2069 km, RA3GES KO92SO

1957 km. 
24-08-2005: LZ1ZX KN32IO 1908 km, ny DXCC. 

144 MHz aurora:
OZ4VW har sendt følgende oversigt over auroraforbin-
delser, der alle er kørt med SSB:
31-08-2005: F5LJA JO10HE, ON7LAO JO20CK, G3USR

IO92PO, G8VYK JO01FO
02-09-2005: OE6AB, GM4VVX IO78TA.
15-09-2005: RX1AS KO59FX, 1304 km, ny AU ODX

144 MHz MS (FSK441):
Fra OZ8ZS, Henrik, er der kommet dette bidrag:
26-11-2005: R1MVW KP40 Ny DXCC # 59
05-12-2005: IK7XLW JN80 Ny SQ # 452
12-12-2005: RK1B/1 KO36 Ny SQ # 453
14-12-2005: LY2WR/p KO05 Ny SQ # 454

Lige inden min deadline kom denne lille rapport fra
OZ5AGJ:
03-01-2006: RK1B/P KP60. RZ3AED KO86. OH6UW

KP22. ES1RF KO29. OE5MPL JN78.

432 MHz tropo:
Denne lille oversigt over SSB-QSO'er på 70 cm kommer
fra OZ4VW:
29-04-2005: DB6NT JO50.
31-08-2005: SP2DDV JO83, SP2MKO JO93.
04-09-2005: YL3AG KO26.
07-10-2005: ES2RJ KO29KM 989 km, nyt DXCC.
12-07-2005: PI4DEC JO21.
17-10-2005: ES1RF KO29, OH5LK KP30ON 1149 km nyt

DXCC.
27-10-2005: DB6NT JO50.

Diverse satellit info
Den sydafrikanske afdeling af AMSAT (SA AMSAT) har
planer om at bygge en amatørtransponder, der - hvis
muligt - kan få plads i en ny sydafrikansk satellit. Ama-
tørudstyret vil i så tilfælde blive en mode J-transpon-
der samt en digitalker. Mode J har uplink i 2 meter-
båndet og downlink i 70 cm-båndet. Digitalker'en vil
annoncere satellittens identifikation samt give mulig-
hed for at uploade 30 sekunders audio og retransmit-
tere det til jorden. Tidsrammen for design og bygning
af amatørtransponderen er 6 måneder, og opsendelse
er planlagt i december 2006.
Hjemmeside: http://www.amsatsa.org.za/

Der er intet nyt om SSETI Express, men den 22.decem-
ber oplyste NORAD, at man havde sporet et objekt tæt
på satellitten. Det antages, at der er tale om den lille
norske cube-satellit NCUBE-2, som man mente ikke var
"sluppet ud" af SSETI Express. NCUBE-holdet på uni-
versitetet i Narvik samt mange radioamatører har lyt-
tet intenst efter livstegn fra cube-satellitten, men ind-

til nu uden resultat. Så sikker på, at der er tale om den
lille satellit, er man ikke.
Hjemmeside: http://www.ncube.no/

Astronaut Bill McArthur, der befinder sig ombord på
den internationale rumstation (ISS), har været meget
aktiv på UHF (70 cm). I løbet af weekenden 14.-15.
januar 2006 lykkedes det ham at færdiggøre et forsøg
på at køre alle kontinenter (WAC) på UHF fra sin højt-
flyvende position. Han kørte Antarktis 1. juledag og
afsluttede med Europa, Asien, Sydamerika, Nordameri-
ka, Australien og Afrika den 14. januar på 437,55 MHz
simplex. Han anvender kaldesignalet NA1SS.
Det er første gang et ISS-besætningsmedlem kører alle
7 kontinenter på UHF. Tidligere har han også - som
nummer to - opnået WAC på 2 meter. Den første der
kørte WAC på VHF var astronaut og science officer
Mike Fincke.

NASA astronaut Bill McArthur, der som den første
opnåede WAC på 70 cm fra den internationale rumsta-
tion ISS.
Foto: NASA

Hvis du ikke har haft mulighed for at høre, hvordan en
QSO med ISS lyder, så besøg PA3GUO's hjemmeside
http://www.qsl.net/pa3guo/.
Her ligger bl.a. et lydklip fra hans QSO med NA1SS.
Vil du vide mere om amatøraktiviteten fra ISS er her
nogle nyttige web-adresser:
http://spaceflight.nasa.gov/station/reference/radio/ 
http://www.issfanclub.com/ 
http://www.ariss.net/ 
Kilde: AMSAT-NA

Satellitter

28. Nordiske VUSHF-møde

Sletten ved Himmelbjerget

9-11 juni 2006

Arrangør OZ9KY
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Contestkalender

14. feb 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
16. feb 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
21. feb 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
28. feb 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
07. mar 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
09. mar 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
14. mar 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
16. mar 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
21. mar 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
28. mar 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater

Klasse 1,  50MHz Single Operator, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2LD JO54TU 31 18 1117 20928
2 OZ1DJJ JO65HP 16 12 1201 14405
3 OZ9PP JO47VA 4 4 1307 4530
4 OZ2PBS JO55XJ 21 6 274 4463
5 OZ7IS JO65DQ 11 5 243 3489
6 OZ1MG JO65CO 15 5 234 3453

ODX: OZ9PP - S57RR (JN65UM) 1307 km.

QRP Class 50MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ6OM JO55EJ 5 5 1298 5525
ODX: OZ6OM - OH8LRS (KP24HQ) 1298 km.

OZ6OM : Kørte GX7VHF på CW i de sidste minutter af
testen. Bedste aktivitet syntes at være på JT6M.

Klasse 70,  70MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2LD JO54TU 6 4 989 3354
2 OZ2PBS JO55XJ 8 3 77 1875

ODX: OZ2LD - S59MA (JN76FD) 989 km.

Klasse 7A, 1296MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 30 19 743 19826
2 OZ2LD JO54TU 26 18 688 16468
3 OZ9KY JO45VX 25 18 787 16211
4 OZ9ZZ JO46QK 11 7 343 5039
5 OZ7IS JO65DQ 4 4 160 2359
6 OZ7DX JO66DA 1 1 10 510

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølge i alt December 2005
Nr. Call Locator Point

1 OZ9ZZ JO46QK 3034

Microbølge Klasse 7B2,  2,3 GHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9ZZ JO46QK 4 2 74 1534
ODX: OZ9ZZ - OZ8AFC (JO45WV) 74 km.

Microbølge Klasse 7B5,  10 GHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9ZZ JO46QK 3 1 68 1500
ODX: OZ9ZZ - OZ8AFC (JO45WV) 68 km.

Open Class 50MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 S57RR JN65UM 16 13 1677 20051
2 GX7VHF JO01OV 9 6 1802 10235

ODX: GX7VHF - OH6QR (KP22BN) 1802 km.
GX7VHF : Station virtually rebuilt at beginning of con-
test. OH0 was worked on cw in second hour.  Some
short busts of video on qtf 030.  Worked GM4NFC on
weak tropo with a lot of QSB.  Called CQ on ssb for
about 1 hour with no reply, finally decided to finish off
with CW.  Heard several OZ stations calling us, OZ9PP?
and OZ3? but we were unable to Work all of them due
to deep QSB. At 2159 OH0JFP called us and we were
able to exchange 559, in what was the easiest  contact
of the night.

Open Class 432MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DA0T JO43VI 44 20 726 21435
2 PA5DD JO22IC 6 5 659 5714
3 SP1MVG JO73FJ 6 5 527 3950
4 OK1TEH JO70FD 3 3 592 2640
5 DJ3AK JO52GJ 1 1 372 872

ODX: DA0T - G3MEH (IO91QS) 726 km.

Open Class 1296MHz, December 2005
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DF9IC JN48IW 12 10 855 12217
2 DJ8MS JO64AD 6 5 396 4057

ODX: DF9IC - F1ANH (IN88MR) 855 km.

Klasse 3,  144MHz Standard, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1MFP JO55NN 47 21 548 20482
2 OZ2LD JO54TU 48 20 688 20151
3 OZ1MG JO65CO 44 21 588 17977
4 OZ2PBS JO55XJ 51 16 455 17162
5 OZ6TY JO55XE 43 16 452 15473
6 OZ8ERA JO66HB 41 16 444 15385
7 OZ9ZZ JO46QK 35 16 591 14473
8 OZ7SKV JO46MO 35 14 396 13854
9 OZ5ER JO65CT 27 16 595 12793

10 OZ5ESB JO45FL 21 11 535 12162

CCoonntteessttrreessuullttaatteerr
VVHHFF  --  UUHHFF  --  SSHHFF

OZ5TG Verner Topsøe
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
E-mail: OZ5TG@edr.dk

Redaktion:
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11 OZ4VW JO45UT 21 13 527 10295
12 OZ1AOO JO65GR 17 10 332 7332
13 OZ6OM JO55EJ 8 6 230 3987

ODX: OZ2LD - DF9IC (JN48IW) 688 km. 
OZ2PBS : Dette blev årets bedste test indtil nu !!
OZ6OM : Skulle lige prøve MS da der nu var sværm. I
løbet af to timer blev det til ingen QSO'er. men blev
hørt af M1DUD. Riggen var nok for klein, men så blev
det da prøvet.

Klasse 4,  144MHz High Power, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VX 173 49 787 90387
2 OZ1ALS JO45VA 153 47 829 76505
3 OZ1IEP JO55XU 150 51 800 72725
4 OZ1BEF JO46OE 100 43 807 56328
5 OZ2TF JO46PE 20 18 1382 21909
6 OZ5GX JO57DJ 44 16 628 16185
7 OZ6EI JO45TT 14 9 274 6641

ODX: OZ2TF - T98GHT (JN84OT) 1382 km.
OZ1BEF : Kunne ikke køre op på bjerget denne gang
pga sne så måtte køre fra plænen hjemme

Klasse 5,  432MHz Standard, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1DLD/P JO45SK 44 22 726 24653
2 OZ0XX JO54RS 26 13 541 11848
3 OZ7IS JO65DQ 32 13 671 11754
4 OZ1MFP JO55SK 25 12 608 9608
5 OZ1MG JO65CO 27 11 630 9350
6 OZ0XX JO54RS 26 13 541 9248
7 OZ2PBS JO55XJ 25 10 604 8656
8 OZ6HY JO44XX 17 9 473 7866
9 OZ9ZZ JO46QK 17 8 569 6927

10 OZ5ER JO65CT 21 9 274 6659
11 OZ9PP JO47VA 10 6 684 5632
12 OZ1AOO JO65GR 16 6 281 4135
13 OZ8ERA JO66HB 10 5 206 3324

ODX: OZ1DLD - DF9IC (JN48IW) 726 km.

Klasse 6,  432MHz High Power, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VX 66 35 804 40621
2 OZ2LD JO54TU 44 26 707 25799
3 OZ1FF JO45BO 38 24 753 24702
4 OZ1IEP JO55XU 27 17 712 14684

ODX: OZ9KY - DK5RQ (JN68BV) 804 km.
OZ1IEP : only qrv from 20:20 to 21:30 :(

Open Class 144MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DA0T JO43VI 115 38 697 54482
2 DK5LO JO54DF 56 29 598 29188
3 PI4TUE JO21RK 52 28 762 28143
4 PA4PS JO33GH 53 24 2 26334
5 DL5AG JO63CT 42 26 650 24700
6 DL1TX JO53AN 49 21 523 21653
7 DL6BCT JO43LD 32 19 535 18086
8 DL0VV JO64AD 28 16 687 15412
9 ON5AEN JO10VW 15 11 791 12081

10 OK1TEH JO70FD 12 10 669 10874
11 PA5DD JO22IC 13 9 659 10663
12 SP1YSZ JO73GJ 20 9 320 9486
13 SP2FAV JO94MA 14 9 746 9427
14 DL1OJ JO42QI 14 10 545 8861
15 DJ8MS JO64AD 17 11 509 8859
16 SQ3MU JO72PR 10 7 508 5468

17 DL1HTO JO61CU 4 3 485 2860
ODX: ON5AEN - SK7MW (JO65MJ) 791 km.
ON5AEN : Heard mni G. Unfortunately still TVI in that
direction.

Årsresultat 2005

Class 1,  50 MHz Single Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ2LD JO54TU 364533 364533
2 OZ2PBS JO55XJ 231392 223487
3 OZ7IS JO65DQ 182845 182845
4 OZ9PP JO47VA 83685 83685
5 OZ1DJJ JO65HP 62428 62428
6 OZ6EI JO45TT 53141 53141
7 OZ1MG JO65CO 11522 11522
8 OZ1MFP JO55NN 9246 9246
9 OZ5BD JO55UM 4523 4523

10 OZ4MF JO66GA 2889 2889
11 OZ2JBC JO55UI 2622 2622
12 OZ2M JO65FR 1795 1795

Class 2,  50 MHz Multi Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ9KY JO45VX 309399 309399

50 MHz NAC QRP Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ6OM JO55EJ 5525 5525

Class 3,  144 MHz Single Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1BEF JO46OE 1101116 884286
2 OZ1IEP JO55XU 1123762 882789
3 OZ2TF JO46PE 778544 671609
4 OZ2PBS JO55XJ 305397 257373
5 OZ4VW JO45UT 284642 249697
6 OZ9ZZ JO46QK 257653 212262
7 OZ1PIF JO65AN 206219 206219
8 OZ5ER JO65CT 135139 118724
9 OZ1DOQ JO55SW 105481 105481

10 OZ2LD JO54TU 104638 104638
11 OZ6EI JO45TT 113925 103446
12 OZ1MG JO65CO 105704 101971
13 OZ2GM JO56DT 100655 100655
14 OZ3TT JO66CB 80064 80064
15 OZ1AOO JO65GR 70946 70946
16 OZ2JUM JO46RF 67883 67883
17 OZ9PP JO47VA 22091 22091
18 OZ2M JO65FR 19137 19137
19 OZ2TG JO55RT 18843 18843
20 OZ1BV JO55SK 16919 16919
21 OZ3Z JO45UM 14583 14583
22 OZ1MPF JO55SK 12107 12107
23 OZ0A JO55UL 8417 8417
24 OZ1EO JO65DF 7631 7631
25 OZ4QA JO65DN 7013 7013
26 OZ5KM JO45VX 5278 5278
27 OZ4MF JO66GA 4215 4215

Class 4,  144 MHz Multi Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ9KY JO45VX 1034709 979057
2 OZ1ALS JO45VA 1006815 801879
3 OZ5GX JO57GH 373347 352209
4 OZ9HBO JO46HF 344541 344541
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5 OZ7SKV JO46MO 220008 220008
6 OZ5ESB JO45FL 181567 181567
7 OZ8ERA JO66HB 62636 62636
8 OZ7SKB JO46XB 21955 21955
9 OZ7TOM JO46IX 18569 18569

10 OZ7HVI JO65FP 14806 14806

144 MHz NAC QRP Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1DLD/P JO45SK 587561 587561
2 OZ6OM JO55EJ 276315 276315
3 OZ6TY JO55XE 302260 253701
4 OZ5BD JO65AN 98747 98747
5 OZ200HCA JO55GL 45720 45720
6 OZ0ST JO65AN 44834 44834
7 OZ0CP JO55VM 5415 5415

Class 5,  432 MHz Single Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1IEP JO55XU 502162 441107
2 OZ1FF JO45BO 308659 261006
3 OZ2LD JO54TU 175723 175723
4 OZ6HY JO45WA 192303 162486
5 OZ2PBS JO55XJ 112762 103415
6 OZ7IS JO65DQ 92855 92855
7 OZ9ZZ JO46QK 104527 92010
8 OZ5ER JO65CT 99092 81866
9 OZ1MG JO65CO 72490 72490

10 OZ9PP JO47VA 63767 63767
11 OZ2GM JO56DT 52587 52587
12 OZ9KY JO45VX 46211 46211
13 OZ1AOO JO65GR 24219 24219
14 OZ4VW JO45UT 16829 16829
15 OZ1DOQ JO55SW 15375 15375
16 OZ1MFP JO55NN 8016 8016
17 OZ3Z JO45UM 6159 6159
18 OZ0A JO55UL 3945 3945
19 OZ1BV JO55SK 3456 3456
20 OZ4MF JO66GA 2166 2166
21 OZ6EI JO45TT 522 522

Class 6,  432 MHz Multi Opr. 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ9KY JO45VX 496012 490903
2 OZ8ERA JO66HB 12270 12270
3 OZ7SKB JO46XB 3125 3125
4 OZ7HVI JO65FP 1676 1676

432 MHz NAC QRP Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1DLD/P JO45SK 366402 340706
2 OZ6CQ JO55DI 74873 74873
3 OZ5BD JO65AN 38592 38592
4 OZ6OM JO55EJ 17231 17231
5 OZ6EI JO45TT 4340 4340
6 OZ200HCA JO55EJ 754 754

Class 70, 70 MHz NAC 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ2LD JO54TU 44744 38957
2 OZ2OE JO45VV 30420 30420
3 OZ2PBS JO55XJ 33868 26883
4 OZ7IS JO65DQ 26642 24959
5 OZ2M JO65FR 17518 17518
6 OZ1EBA JO45VX 15027 15027
7 OZ3ZW JO54RS 13216 13216
8 OZ5TG JO45VW 11191 11191

9 OZ1DJJ JO65HP 8037 8037
10 OZ9PP JO47VA 7675 7675
11 OZ1WN JO65CT 7096 7096
12 OZ8SL JO65BM 6903 6903
13 OZ6JI JO45UT 4901 4901
14 OZ1DOQ JO55SV 4845 4845
15 OZ9ZZ JO46QK 3646 3646
16 OZ1BV JO55SK 2440 2440
17 OZ1QZ JO45XV 2224 2224
18 OZ1MG JO65CO 1758 1758
19 OZ5WT JO45WU 528 528

Class 7A, 1296 MHz 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1FF JO45BO 259344 220665
2 OZ9KY JO45VX 227383 219519
3 OZ2LD JO54TU 175719 175719
4 OZ7IS JO65DQ 85222 85222
5 OZ9ZZ JO46QK 63476 54940
6 OZ1BGZ JO65AP 35174 35174
7 OZ6HY JO45WA 18352 18352
8 OZ2TG JO55FP 17587 17587
9 OZ5DI JO55XX 15142 15142

10 OZ7DX JO66DA 14101 14101
11 OZ2OE JO45VV 11484 11484
12 OZ1DLD JO45RL 9009 9009
13 OZ1WN JO65CT 5592 5592
14 OZ4VW JO45UT 3182 3182
15 OZ5TG JO45VW 1588 1588
16 OZ0A JO55WL 1314 1314

NAC Microbølge I alt  2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1FF JO45BO 171854 171854
2 OZ2TG JO55FP 52456 52456
3 OZ2OE JO45VV 20712 22900
4 OZ9ZZ JO46QK 22290 22290
5 OZ7DX JO66EC 11100 11100
6 OZ5DI JO55WX 2400 2400
7 OZ1BGZ JO65AP 1426 1426

NAC 2,3GHz Microbølge 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1FF JO45BO 69994 69994
2 OZ2TG JO55FP 35040 35040
3 OZ2OE JO45VV 8580 8580
4 OZ9ZZ JO46QK 3240 3240
5 OZ1BGZ JO65AP 1426 1426

NAC 3,4GHz Microbølge 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ2OE JO45VV 1036 1036

NAC 5,6GHz Microbølge 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ2TG JO55FP 5300 5300
2 OZ2OE JO45VV 2188 2188

NAC 10GHz Microbølge 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ1FF JO45BO 101860 101860
2 OZ9ZZ JO46QK 22485 19050
3 OZ7DX JO66EC 11100 11100
4 OZ2TG JO55FP 10600 10600
5 OZ2OE JO45VV 10560 10560
6 OZ5DI JO55WX 2400 2400
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NAC 24GHz Microbølge 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 OZ2TG JO55FP 1516 1516
2 OZ2OE JO45VV 536 536

Åbne Klasser

50 MHz NAC Open Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 S57RR JN65UM 573703 544464
2 GX7VHF JO01OV 482636 463475
3 IW0FFK JN61FS 279282 279282
4 IW0BET JN61FS 227904 227904
5 IW0GPN JN62FB 159519 159519
6 F5DE JN05DP 103301 103301
7 PA5DD JO22IC 67010 67010
8 SP6MLK JO80IK 25817 25817
9 SP3HTF JO72PR 23235 23235

10 HB0/PA6TUE JN47TC 20031 20031
11 SP1MVG JO73FJ 17511 17511

144 MHz NAC Open Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 DC0NAC JO43WJ 749379 692080
2 DL0RSH JO44SK 623023 578232
3 DG7TW JO43TX 308859 308859
4 PA4PS JO33GH 346774 282869
5 PI4TUE JO21RK 276860 259335
6 DK0LX JO53HR 271337 240365
7 DL6BCT JO43LD 226177 217142
8 OK1RI JO60RN 213224 213224
9 ON5AEN JO10VW 237243 206935

10 SP2IQW JO94GM 203381 191792
11 DL0VV JO64AD 172415 172415
12 PA5DD JO22IC 170642 160226
13 DJ8MS JO64AD 182119 159061
14 LY2SA KO14LL 157695 157695
15 SP2FAV JO94MA 144557 144557
16 DL0NO/P JO53AT 128589 128589
17 DL2RD JO62QP 101703 101703
18 RX1AX KO59EW 103310 100954
19 DK7FU JN49FT 84195 84195
20 DO2TC JO73AO 86415 83446
21 OK1TEH JO70FD 83101 83101
22 DJ3AK JO52GJ 82120 82120
23 SP1MVG JO73FJ 75114 75114
24 OK1KVK JO60JJ 65440 65440
25 LY3AX KO25DB 63083 63083
26 DL5AG JO63CT 62536 62536
27 SQ3MU JO72PR 48599 48599
28 DO1MGN JO50AN 40106 40106
29 DL1ASR JO51CH 34305 34305
30 SP6VGJ JO81HU 31372 31372
31 DO1MGN/P JO50DO 24586 24586
32 SP75MVGJO73FJ 18627 18627
33 SP1CNV JO84CF 17470 17470
34 PA5KM JO11WL 15788 15788
35 DL60SEN JO42UN 14011 14011
36 DF9IC JN48IW 12344 12344
37 SP1HLE JO73KD 12080 12080
38 DL8UAT JO61TL 10477 10477
39 DL6NDK JO53BV 10140 10140
40 DJ6TK JO53FG 8206 8206
41 LY2FN KO14XV 8052 8052
42 OK1OUE JN69QR 8036 8036
43 SP7FDV JO91GF 5865 5865
44 LY1CO KO15XG 4688 4688

45 SP9OJQ JN99IW 4313 4313
46 LY1CR KO15CL 1773 1773
47 SQ1GRP JO84PC 1094 1094

432 MHz NAC Open Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 DL0RSH JO43SV 326989 302996
2 DJ8MS JO64AD 241355 241355
3 DG3XA JO43XK 193476 193476
4 PA5KM JO11WL 158712 158712
5 PA5DD JO22IC 138282 125997
6 DL0VV JO64AD 92817 92817
7 RX1AX KO59EW 87100 84456
8 LY2SA KO14LL 75809 75809
9 DG7TW JO43TX 69142 69142

10 SP2QBQ JO94FL 65165 65165
11 DJ3AK JO52GJ 58415 57543
12 DK7FU JN49FT 55024 55024
13 OK1TEH JO70FD 39294 39294
14 SP1MVG JO73FJ 22019 22019
15 DA0T JO43VI 21435 21435
16 PI4TUE JO21RK 21094 21094
17 DO1MGN JO50AN 14804 14804
18 DO1MGN/P JO50DO 14224 14224
19 SP6VGJ JO81HU 11501 11501
20 SP2HMT JO94FQ 10881 10881
21 SP9OJQ JN99IW 9718 9718
22 LY3AX KO25DB 9645 9645
23 SP1HLE JO73KD 7148 7148
24 DG1MGN JO50AN 7094 7094
25 SP75MVGJO73FJ 6143 6143
26 SP1CNV JO84CF 4226 4226
27 SP1YSZ JO73GJ 1314 1314

1296 MHz NAC Open Class 2005
Nr. CALL WWLOC TOT Best

1 PA5DD JO22IC 78449 73991
2 DJ8MS JO63CT 45706 45706
3 DF9IC JN48IW 36973 36973
4 DJ3AK JO52GJ 25900 25900
5 DL0VV JO64AD 22870 22870
6 DL4PLM JO31JF 12515 12515
7 SP1MVG JO73IX 5621 5621
8 DF1RL JO43NX 4580 4580
9 DF1HF JO43WJ 3757 3757

10 DJ8ES JO43SX 2811 2811

Afdelingsmesterskab 2005
Nr. Afdeling Fieldday NAC Total

1 OZ7SKB 167378 6279235 6446613
2 OZ1ALS 942829 4088782 5031611
3 OZ6FRS 2962472 2962472
4 OZ9EDR 769510 1168818 1938328
5 OZ4VBG 1040038 1040038
6 OZ7SAC 846427 846427
8 OZ7AMG 309019 439523 748542
7 OZ3RIN 181365 560874 742239
9 OZ5GX 162001 373347 535348

10 OZ5ESB 410100 96558 506658
11 OZ9HBO 344541 344541
12 OZ5BAL 187052 187052
13 OZ1HLB 182924 182924
14 OZ8ERA 113048 113048
15 OZ8FYN 112130 112130
16 OZ8JYL 50680 50680
17 OZ7CQ 47982 47982
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18 OZ2AGR 45463 45463
19 OZ7SKV 26685 26685
20 OZ7HVI 19834 19834
21 OZ7TOM 18569 18569
22 OZ6HR 2224 2224

Fra OZ6OM har jeg modtaget følgende:

Årsresultat  OZ50MHz Cumulative Contest Results
2005

Open Class Low Power (0-100 Watt)
Nr. Call WWL Total Total/9
1 LN8NK JO48KM 12123 12123

Open Class High Power (101-1000 watt)
Nr. Call WWL Total Total/9
1 GX7VHF JO01OV 233159 210961
2 G4DEZ JO03AE 29968 29968

National Class Low Power (0-100 watt)
Nr. Call WWL Total Total/9
1 OZ7CQ JO55CE 29573 29573
2 OZ6OM JO55EJ 25432 25432
3 OZ6CQ JO55DI 8247 8247
4 OZ9CQ JO55FK 5957 5957
5 OZ5V JO55EJ 5031 5031
6 OZ2CQ JO55EJ 4809 4809
7 OZ4CQ JO45XG 1580 1580
8 OZ2BC JO55ST 1403 1403

National Class High Power (101-1000 watt)
Nr. Call WWL Total Total/9
1 OZ50MHZ JO55CE 33711 33711
2 OZ1IEP JO55XU 17167 17167
3 OZ3FYN JO55EJ 6811 6811
4 OZ200HCA JO55CE 6801 6801

Stations med fremhævet tekst vil modtage OZ50MHz
Group Contest Award for deres indsats.

Testen ændrer regler for 2006. Informationer på:
http://www.qsl.net/oz7six/

Contest indbydelse
SRAL'S NORDISKE MARTS CONTEST
Deltagere: Alle licenserede amatører i Åland, Dan-

mark, Færøerne, Finland, Norge og Sve-
rige.

Tid: Lørdag den 4. marts 2006 kl. 1400 UTC
til søndag den 5. marts 2006 kl. 1400
UTC.

Klasser:
A) 50 MHz enkelt operatør
B) 50 MHz multi operatører og klubsta-

tioner
C) 144 MHz enkelt operatør
D) 144 MHz multi operatører og klub-

stationer
E) 432 MHz enkelt operatør
F) 432 MHz multi operatører og klub-

stationer
G) Microbølge enkelt operatører
H) Microbølge multi operatører og

klubstationer
Kontakter: Hver kontaktet station tæller kun én

gang, selv om den er /A, /P o.s.v. Dublet
QSO'er må ikke fjernes fra loggen, men
skal noteres som en normal QSO med 0
(nul) point. Hvis der kræves points for
en dublet QSO, vil der blive fratrukket
10 gange det krævede pointstal.
Der må ikke bruges aktive repeatere
eller EME.
IARU's REGION 1 båndplanen  skal føl-
ges.

Rapport: RS(T) + QSO nr. + WWLocator,  begyn-
dende med QSO nr. 001 for den første
kontakt på hvert bånd, forøget med en
for hver ny kontakt..

Points: 50 MHz, 144 MHz og 432 MHz
1 point/km + 500 bonus points pr. WWL.
Microbølge
1 point/km + bånd multiplier + 500
bonus points pr. WWL uanset bånd.
Bånd multipliers:
1,3 GHz  * 1
2,3 GHz  * 2
3,4 GHz  * 3
5,7 GHz  * 4
10 GHz   * 5
24 GHz   * 6  
o.s.v.

Diplomer: De tre bedste i hver klasse vil modtage
SRAL's contest diplom, og den bedst
placerede i hvert land vil også modtage
dette diplom.

Manager: Logs skal være modtaget ikke senere
end én uge efter contesten hos SRAL's
Contest Manager:
vhfcontest@sral.fi
Der accepteres kun REG1TEST format.

Bemærkn.: Se også EDR's almindelige contest reg-
ler (vhf.edr.dk).

Vi fører antenner 
til både HF og frekvenser over 30 MHz

se annoncerne i OZ eller
ring og hør nærmere

Radioamatørernes Forlag Aps
tlf. 66 15 65 11
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Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, OZ2ASM
Mennesket har til alle tider haft behov for at kunne
kommunikere med hinanden. Dette behov blev stær-
kere og stærkere op gennem tiderne efterhånden som
forbindelserne mellem forskellige folkeslag blev mere
udbredt. Tidligere foregik denne udveksling af medde-
lelser ved hjælp af sendebud, som mundtligt eller
skriftligt overbragte informationerne til hinanden. På
grund af de ofte lange afstande disse sendebud skulle
tilbagelægge, ville nyhederne i mange tilfælde være
uaktuelle når de nåede modtagerne.
I 1837 opfandt en amerikansk maler Samuel F. Morse
en elektrisk telegraf, hvormed der via kabler kunne
overføres elektriske impulser over lange afstande.
Morse udviklede også et specielt alfabet, bestående af
prikker og streger, og i 1843 indviedes verdens første
telegraflinie mellem Washington og Baltimore.
Verden fandt hurtigt ud af, at dette var en hurtig og
sikker måde at kommunikere på, og der blev trukket
mange og lange kabler på kryds og tværs over hele
kloden.
Det første kabel under Storebælt blev udlagt i 1853 og
fem år senere lægges det første søkabel under Atlan-
ten mellem Europa og Amerika.
Man taler i dag om at internet har forandret verdenen,
men telegrafens fremkomst forandrede om noget
kommunikationsteknologiens verden, for i løbet af
ganske få år i sidste halvdel af det 1800-århundrede,
blev jorden spundet ind i et stort elektrisk net.
I 1895 lykkedes det italieneren Marconi at fremstille en
såkaldt gnistsender, der fungerede ved at han ved
hjælp af gnister kunne frembringe radiobølger, der
kunne overføre morsesystemets prikker og streger, og
dermed var den første trådløse radiosender opfundet.
Allerede 5 år senere var teknikken blevet så forfinet, at
man kunne sende trådløst over Atlanten - en afstand
på 3500 km.
Indtil da var kommunikation mellem fastlandet og ski-
be kun noget man drømte om, men allerede 1907 blev
DFDS's fire Amerikadampere udstyret med trådløse
telegrafer, der kunne holde forbindelse med Lyngby
Radio.
Lyngby Radio blev etableret i 1905, hvor en lokal
finansmand stillede et areal ved Bagsværd Sø til rådig-
hed. Nogle antenner blev rejst på bakken, og der kun-
ne gennemføres forsøg med afsendelse af telegrafsig-
naler. Den 11. september 1906 sendte man for første
gang trådløst morsetegn mellem Bagsværd og Esbjerg,
og allerede 2 år senere blev omverdenen præsenteret
for ikke mindre end en sensation, idet man overførte
trådløs tale - telefoni - ved hjælp af en dansk opfindel-
se nemlig buesenderen. Denne aktivitet var i starten
forsøg, men man udnyttede pauserne mellem disse til

at sende grammofonmusik til stor glæde for de men-
nesker, der ved hjælp af hjemmelavede krystalappara-
ter kunne lytte med.
Man indså hurtigt, at kommunikation mellem land og
skib var en stor landvinding. Sikkerhed til søs var
meget vigtigt, og i 1912 vedtog man en international
sikkerhedskonvention, der fastsatte regler for skibenes
radioudstyr og betjening. Imidlertid var sproget man
benyttede - morsealfabetet - ikke almen kendt, så man
måtte uddanne nogle mennesker der beherskede prik-
kerne og stregerne. Et nyt håndværk blev skabt - tele-
grafisten var født.
'Gnisten' havde mange opgaver ombord på skibene.
Udover at sørge for udvekslingen af radiotelegrammer,
aflytning af vejrmeldinger og pressestof, samt ikke
mindst at aflytte æteren for nødsignaler, var han også
skibets sekretær.
Han udførte alle skibets administrative opgaver bl.a.
hyreregnskaberne og tolddokumenter, samt hjalp den
øvrige besætning ombord med alle praktiske ting fx
lægebesøg i fremmede havne.
Telegrafisterne arbejdede ikke kun ombord på skibe-
ne, men også på kyststationerne, på vejrstationer i
Grønland, ved Forsvaret og ved Luftfartsvæsenet.
Under besættelsen 1940-45 udførte mange telegra-
fister et farligt og risikofyldt arbejde. Fra 1945 tog
beskæftigelsen af radiotelegrafister for alvor fart, men
i dag er kun ganske få telegrafister beskæftiget med
det oprindelige arbejde, og man uddanner ikke folk til
faget længere.
Radiotelegrafi som primært kommunikationsmiddel er
i dag 'en saga blot' - et håndværk som kun blev ca. 100
år gammelt.
Museet har oprettet radiostation
På Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg vil gamle 'Gni-
ster' gerne fortælle besøgende om dette glemte hånd-
værk ved - på udvalgte tidspunkter - at vise og fortæl-
le om trådløs radiotelegrafi.
Kaldesignalet er OZ2ASM, og forsøger at være CW-
aktive om søndag kl. 11 - 15 på 3550 kHz.
På den baggrund annoncerer museet efter gamle tele-
grafister, der på frivillig basis vil indgå i en formid-
lingsvagt. Besætningen tæller på nuværende seks tele-
grafister og tre teknikere.
Telegrafisterne vil samtidig skabe kontakt til Danmarks
første kystradiostation OXA samt museumsskibet fre-
gatten Peder Skram. Også radioamatører kan kalde
OZ2ASM.
Har du været telegrafist og ønsker at deltage på muse-
et kan du kontakte Asger Bruun, OZ7LO, tlf. 98911984.

LB3KB har lavet et Morse læringsprogram
For at øge brugen af Morsekoden har LB3KB, Sigurd,

CCWW  --  hhjjøørrnneett
Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Lærkevej 11
7441 Bording
Email: OZ1CAR@edr.dk

Redaktion:
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lavet et computerprogram, der gør det let at lære
koden. Det er også et godt værktøj for øvelse, når først
du kender koden.
Programmet kan downloades fra http://justlearnmor-
secode.com

YL-CW-Party
Dato/tid Tirsdag 07.03.2006 (altid 1. tirsdag i marts)

kl. 19 - 21 UTC
Frekvens 3520 - 3560 kHz
Regler Se OZ-2/2003
Log Senest 31. marts hos:

Dr. Roswitha Otto, DL6KCR
St. Nikolaus Str. 26 D-52396 Heimbach

AGCW-QRP-Contest
Dato/tid Lørdag 11.03.2006 (altid 2. lørdag i marts)

kl. 14 - 20 UTC
Frekvens 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
Regler Se OZ-2/2003
Log Senest 31. marts hos:

Edmund Ramm, DK2UZ
Anderheitsallee 24, Bramfeld, D-22175
Hamburg

RRæævveejjææggeerreenn
Erik Lind
Hjerpstedvej 9, Sølsted, 6270 Tønder
Tlf. 74 71 14 48
Mail: elind@wanadoo.dk

Redaktion:

Valg til rævejagtsudvalgt.
Udvalgets opgave er at koordinere og organisere stor-
jagter i Danmark, f.eks. Jysk Mesterskab, Danmarksme-
sterskab, Tinglevjagt og Sjællandsmesterskab.
Aktive rævejægere i områderne Midtøstjylland, Sydjyl-
land og Fyn indkaldes herved til valgmøde i anledning
af valg af repræsentant til rævejagtsudvalget. Forslag
til repræsentant kan sendes til undertegnede og skal
være mig i hænde senest onsdag den 8. marts 2006.
Forslag offentliggøres ved ræven efter Kolding Ræve-
klubs rævejagt onsdag aften den 8. marts 2006, hvor
valget foretages af de fremmødte rævejægere.

Vi ses ved ræven
OZ6KH Villy Hansen
Kronhedevej 4
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 26 80, mobil 40 36 26 80
Mail oz6kh@hansen.mail.dk

RÆVEJAGTER I NORDSJÆLLAND 
FORÅRET 2006

Nu er det igen tid til at få resterne af julesulet brændt
af og få rørt benene med en rask rævejagt i de nords-
jællandske skove. Hvis du ikke er den lykkelige ejer af
en rævemodtager, er der mulighed for at låne en på
startstedet. Der kan du også låne et stik til tidsregi-
streringen.

Første udsendelse er kl. 10.00, og derefter hvert 5'
minut til kl. 12.00. Der vil normalt være 5 ræve med
tidsregistrering. Rævene må nedlægges i vilkårlig ræk-
kefølge, det gælder bare om at komme først!

Programmet ser således ud:
Søndag d.26 februar i Nyrup Hegn
Søndag d.12 marts   i Ravnsholt 

Søndag d.26 marts     i Danstrup Hegn          
Søndag d.23 april       i Teglstrup Hegn         
Søndag d.14 maj i Farum Lillevang

Lørdag d.27 maj, "MARIANELUNDS MESTERSKA-
BET" I Klosterris Hegn
Se yderligere info om tid og
mødested i april "OZ"

Søndag d.11 juni i Store Dyrehave

Derefter holder vi sommerferie.

Mødestederne er de sædvanlige:
Teglstrup Hegn; 1' park. plads på Esromvejen fra Hels-
ingør.
Nyrup Hegn; ved Gurre Kirke.
Danstrup Hegn; 1' park. plads på Fredensborgvejen.
Krogenberg Hegn; ved Marianelund (kro).
Farum Lillevang; 2' park. plads fra Farum Kaserne, på
vejen mod Slangerup
Ravnsholt; park. pladsen for enden af Hyrebakken
midt i skoven.
Kør ind fra syd, forbi Bregnerød Kro.
St. Dyrehave; 2' park. plads fra Hillerød på Kongevejen.

Kort over skovene kan købes i de lokale orienterings-
klubber og hos Dansk Orienteringsforbund.

Hvis du har spørgsmål om rævejagterne, er du velkom-
men til at ringe til undertegnede.

VY 73 de
OZ8FG

Franz Primdahl
Odinsvej 68

3000 Helsingør
49 20 04 09,  20 23 52 09.  fpr@ihk.dk



ARCI fylder 25 år
Og fejrer blandt andet dette med udgivelsen af en 4-
CD box, med alle 25 årgange af Qrp Quarterly.  En god
måde at få et væld af inspiration til bygge projekterne.
Prisen for de 4 CD'er er $40 for os her i Europa inklusiv
porto. Se mere info på  http://www.qrparci.org/ hvor
man går ind under >>toy store<< og følger henvisnin-
gerne. Udgivelsen fås også som en DVD til samme pris.

Rock Hi-mite
K1SWL, Dave, har nu færdiggjort en opfølger til Rock-
Miten, en lidt forbedret version, der også kan bruges
på de højere bånd (20 - 10 m). Samtidigt har han lavet
et lille opgraderings kit til de eksisterende Rock Mites,
som også kan bestilles via hjemme siden.
Der er en udførlig konstruktions beskrivelse i Decem-
ber QST 2005. 

Himite

Stockton SWR bro
Der menes ikke en bro til at køre over men en ret
udbredt type SWR-målebro, der er ret enkel at kon-
struere. Den er centreret omkring 2 toroidkerner, hvor
der aftappes en spænding, for den fremadrettede og
tilbageslagne effekt i et antennekabel. De to spændin-
ger ensrettes i hver sin diode og efter filtrering føres
spændingen til to viser instrumenter. 

North Georgia (NOGA) QRP club har lavet en konstruk-
tion hvor de benytter Stockton broen  til et praktisk
QRP watt / SWR-meter. Konstruktionsvejledningen kan
downloades som .PDF her,
http://www.nogaqrp.org/projects/NOGAwatt/nogawat
twithnewschematic2.pdf  
Den brugte Ferrit toroid FT-50-43 kan erstattes af den
violette 4C65 toroid fra Phillips, der har tilnærmelsesvis
de samme data. Skulle du ikke være i stand til at hen-
te konstruktions vejledningen på nettet. Så ring eller
skriv og jeg sender en til dig.

KX1 med 80 meter
Elecraft har frembragt endnu et lille tillæg til deres
mindste QRP kit. 30 meter modulet er blevet udvidet
med 80 meter så stationen nu kan dække de 4 lave
bånd. Der foreligger ikke yderligere oplysninger fra
elecraft endnu men vi er nok en del der ser frem til at
KX-1'en udvides med dette bånd. Så stationen virkelig
bliver bredt anvendelig på ture ud i felten. 

Cumbria designs
Et engelsk firma grundlagt i 2003 af ægteparret Ron
og Gill Taylor, og placeret i den skønne natur i lake
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QQRRPP
Henning V. Mikkelsen OZ4XF
Fredensgade 9, 7600 Struer
Tlf 97 84 00 35
E-mail: OZ4XF@edr.dk

Redaktion:

Diagram af Stockton SWR-bro
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district, De har specialiseret sig i mindre QRP-konstruk-
tioner, som både kan bruges som selvstændige enhe-
der og bruges som byggeklodser i en transceiver. 

T-1 ssb/cw

Der er 2 udgaver af digitale frekvensudlæsninger hvor-
af minicounteren også er velegnet som frekvenstæller
op til cirka 120 MHz. Samt T-1 SSB/CW transceiver sub-
system, der indeholder en komplet transceiver fra mix-
er kredsløbet til audio. 
Denne kan kombineres med en filter enhed T-1 filter
eller med standard krystal filtre

Cumbria Designs er også efter en del forespørgsler,
begyndt at handle med special komponenter til radio-
amatører. Du kan se mere om både kits og komponen-
ter på 

http://www.cumbriadesigns.co.uk/

AAmmaattøørrrraaddiioo  oogg  ccoommppuutteerr
Kasper Myram, OZ8AAZ
Præstegårds Alle 17
2700 Brønshøj
E-mail: OZ8AAZ@edr.dk

Redaktion:

Videre med Linux LiveCD
Forhåbentligt har mange taget idéen fra sidste måneds
spalte op: Kom i gang med Linux uden det store bes-
vær og uden at skulle foretage nogle indgreb i en sik-
kert allerede fint kørende (Windows-)installation.
Foretog du dig derimod noget så uventet, som at nyde
jul og nytår, så må det være på sin plads med en lille
gentagelse: Det kan lade sig gøre, at "smage" på det-
te forunderlige - og ikke mindst billige - styresystem,
uden der skal de store sværdslag til. Gå blot på
www.knoppix.net og hent et CD-image lige til at
brænde ned. Ja, sågar DVD-image findes der osse, blot
med en masse mer indhold. Har du endog en nyere
maskine med masser af RAM giver Knoppix mulighed
for, at afvikles fra RAM-disk, og det er noget, der giver
fart over feltet! Du skal dog have minimum 1GB RAM,
og 1,5GB er tilrådeligt.

Find den gamle 386 frem
Er du ikke så hastighedmæssigt gunstigt stillet, og har
en gammel maskine til rådighed skulle du kigge på
"MiniLinux for Hams" (søg på Google). Denne udgave
er, som navnet antyder, rettet til radioamatører og
kræver så lidt som en 386-processor, minimum 4MB
RAM og 12MB harddisk! For denne beskedne investe-
ring i hardware får man så til gengæld en rigtig lille
Ferguson-traktor af en arbejdsmaskine - ikke fancy
peg-og-klik, men det virker! Med lidt håndkraft kan du
selv udvide med et arsenal af terminal-programmer til
daglig brug i æteren:
• gMFSK: Uovertruffen til digimodes! Alene dette

program er grund nok til at skifte til Linux
• linwsjt: digital modes til brug for DX på VHF/UHF
• qsstv: Slow-scan TV og fax 
• xlog: Logging-program

• xastir: APRS-program, en letvægts-UI-view
• Echolinux: Klient til Echolink
• NEC2: Antennesimulering
• og så videre...

PSKmail
En af de mere specielle applikationer er kommet for
nyligt. Faktisk er dette program et rigtigt godt eksem-
pel på fortræffeligheden ved open source: Fordi kilde-
koden er åben, fri og tilgængelig for alle (det skal den
være!), så har alle også mulighed for at komme med
ændringer og forbedringer til programmerne. Dette er
netop tilfældet ved PSKmail, som er en afløber af det
førnævnte gMFSK. Oprindeligt udviklet af OH2BNS
Tomi, men som PSKmail udvidet og forbedret af PA0R
Rein et al.
PSKmail er beregnet mere som supplement end
afløsning for Pactor, der er et proprietært system, og
ikke så let tilgængeligt. Med PSKmail har man et
grundlæggende udvalg af mulighederne, men blot
baseret på PSK63. På nuværende tidspunkt er systemet
stadig under udvikling, men de første forsøg rapporte-
res som ganske lovende. Se mere på http://pskmail.wik-
ispaces.com.

Hvem spørger jeg?
Nu hvor du har fået en gennemgang af mulighederne
og alle grundene til, at du skal kigge på Linux trænger
der sig nok et stort spørgsmål på: Hvem kan hjælpe
mig når (og ikke hvis) jeg går i stå?
Den efterhånden mytiske mangel på support er det der
afholder de fleste, men det er og bliver netop det; en
myte. Alright, der er måske ikke numerisk så mange
brugere, som Windows kan opbyde, men er man bare
nogenlunde behændigt bekendt med fx Google, så er
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man hjulpet meget langt hen ad vejen. Desuden er der
jo osse muligheden for ved en smule flid, at kunne
være den de andre spørger til råds, og den slags kar-
ma-forbedring er da hele sliddet værd. Spøg til side,
der er mange ressourcer at søge i, men det skal kombi-
neres med en del 'trial'n'error'. Prøv indtil det går galt,
og prøv så igen.
Alle de programmer, der er nævnt i hosstående tekst er
alle sammen ganske godt dokumenteret, og med en
solid brugerbase, hvor der også kan hentes hjælp, råd
og vejledning.

Næste måned...
Vi ser lidt på forskellige typer bredbåndsforbindelser.
Selvom markedet ikke rykker sig så meget i det store
hele, så sker der dog spændende ting under overfla-
den. Der sættes en finger i jorden, og forsøger, at fin-
de øjeblikkets bedste bud på et godt tilbud.

Døjer du med svartider, der kræver afrivningskalen-
der? Ser du mere timeglas, end du ser musepil? Er det
i det hele taget bøvlet, langsomt og frustrerende, at
bruge Windows XP på din gamle maskine, så kan det
være, at der kan gøres noget. Det er snart fem år siden,
at Windows XP kom på gaden, og det er faktisk sta-
digvæk en ganske moderne og lækker brugerflade.
Desværre trækker den også tænder ud, da der skal
bruges anseelige kræfter fra både CPU og grafikkort
(GPU). Man må gøre op med sig selv hvad der er vig-
tigst: At kunne bruge computeren nemt og hurtigt,
eller at det hele snurrer, fader, siger boing og hvad ved
jeg. Er du osse den type, der hellere vil "nøjes" med en
kedelig brugerflade, men slippe for at vente en evig-
hed for hvert klik med musen, så prøv dette:

Højreklik på "Denne Computer" og vælg "Egenska-
ber":

Vælg fanebladet "Avanceret" og tryk "Indstillinger"
under "Ydeevne"

Herunder vælger du "Justér til bedste ydelse"

Resultatet er, at du nu ser Windows XP i det go'e, gam-
le '95-look, men du vil efter al sandsynlighed opleve en
forbedring i hastighed generelt. Især hvis man bruger
PSK-terminal vil man opleve måske netop den forbed-
ring, der gør at man kan køre uden at vandfaldet hak-
ker.

Søgefeltet

Generalagent for
YAESU MUSEN GYLDENLØVSGADE 2 · 2 · 1369 KØBENHAVN K · TLF 33 14 12 33

FAX 33 14 12 76

Husk !
Stof til OZ november kal være fremme hos

modtageren - spalteredaktører -Ellen-Sofie -

Hovedredaktør  m. fl. -. senst d. 17. februar

og gerne lidt før.
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Båndrapport.
Der er ikke opserveret SSTV aktivitet på de høje HF
bånd. Det er 80 og 20m som er bedst.
På 2m har der været lidt løftede forhold midt i januar
mellem landsdelene.
Flere har kørt over OZ9STV robotten (Se foto) og Vor-
dingborg repeateren (OZ2HNS) som ofte er aktiv om
aftenen.
Vordingborg repeateren åbnes med 1200 Hz idet den
ligger på 144.500 MHz, samme frekvens som OZ9STV.

OZ8VO, Harry fra Randers, set på SSTV Robotten
OZ9STV.

SuitSat
Sidste melding inden deadline var, at den skulle sendes
i omløb den 2. februar.
Spalten håber på at få nogle billeder fra den. Frekven-
sen skulle være 145.990 MHz.
Hvis forsøget bliver en succes, er der er planer om at
montere et solpanel eller større batterier så levetiden
kunne forlænges. Med de indbyggede batterier i
rumdragten er levetiden kun nogle få dage. Levetiden
for en sådan rumdragt som sendes ud er ca. 90 dage.
Brugte rumdragter og andet affald bortskaffes på den
måde at det sendes ud i rummet fra ISS og derefter
brænder op i atmosfæren.

OZ6SSTV
Kører nu med fuld effekt 35 W fødet til en Big Wheel
antenne.
Boligforeningen har nu fået ændret TV kanalernes pla-
cering så problemet er løst med forstyrrelserne.
IT og Telestyrelsen har i denne forbindelse handlet
yderst korrekt.

Dansk SSTV Contest.
Den danske test er genopstået efter tre års dvale.
OZ2MA, Martin har fået den gode idé at starte testen
op igen. Der har været flere forespørgsler om testen
fra udlandet de sidste par år. Så vi håber på at der vil
være mange som vil deltage i testen.

Her er reglerne for The Danish SSTV Contest 2006
Tid:  6. maj, 2006, 0000 UTC til 7. maj, 2006, 2400

UTC.
Bånd: 80 - 40 - 20 - 15 - 10 - 6 m and 2 m.
Point: 1 point for hver QSO med SSTV stationer fra

alle lande (ARRL's DXCC).
1 bonus point for QSO med danske stationer.
Det er tilladt at kontakte den samme station
på flere bånd.

Præmier:Første, anden og tredie pladsen vil modtage
et diplom.

SWL'er skal logge begge stationer i en QSO.
Her vil de tre bedst placerede modtage diplo-
mer.

Logs kan sendes til SSTV Contest Manager:
OZ2MA
Martin Andreasen
Kirsebærvangen 2K
2765 Smørum
Eller som en vedhæftet Word fil til:
dksstv@oz6sstv.dk
Logs skal være poststemplet inden den 22.
maj 2006.
Du kan læse mere på: www.oz6sstv.dk

Vy 73 de OZ2MA, Martin.  
E-mail:  dksstv@oz6sstv.dk

EA2AFL, Jose. Vinder af den danske SSTV test i 1994,
1995 1996, 1997 og 1999.

SSSSTTVV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk

Redaktion:
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SSTV Contest kalender
Det kan være lidt svært at få et overblik over SSTV con-
tester da de ofte ikke bringes i contestlisterne.
Så her er en opdateret liste så du kan sætte krydser i
din kalender.

Januar
QTC-Japan SSTV CONTEST 2006
Hvert år den 2. januar  00.00 UTC til den 3. januar 24.00
UTC.
http://qtc-japan.net/2001/07_sstv_gazo/sstv_test/eng-
lish.htm
Marts
DARC International HF SSTV Contest
Hvert år den tredie weekend i marts
Fra den 18. marts 2006, 12.00 UTC  til den 19. marts
2006, 12.00 UTC.
http://www.qsl.net/do2uf/sstv/ss-cont.html
Russian SSTV Contest 
Fredag den 31. marts 2006, 20.00 UTC til lørdag den 1.
april 2006, 20.00 UTC
http://msstvs.nm.ru/
April
Nishi Nippon Visual communication Group

NVCG
2. og 3. weekend i april i 2005
8. april 00.00 UTC til 9. april 24.00 UTC
og  den 15. april 00.00 UTC til den 16 april 24.00 UTC.

http://www.tim.hi-ho.ne.jp/ja6ap/nvcg/contest2005/
con_2005e.html

Maj
Danish SSTV Contest
1. weekend i maj.
6 . maj kl. 00.00 UTC til 7. maj kl. 24.00 UTC.
http://www.oz6sstv.dk
August
Japanese Amateur SSTV Association
The 2005 JASTA SSTV Activity Contest 
Starter den 1. august 2006 (00:00 UTC) til den 31.
august 2006 (24:00 UTC) 
http://homepage3.nifty.com/jasta/english/index.html
December
Ukrainian SSTV Contest
2. og 3. december 2006
12.00 - 12.00 UTC
http://www.qrz.ru/contest/detail/273.html

Vy 73 de OZ9AU

DDeett  nnoossttaallggiisskkee  hhjjøørrnnee
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

De første danske YL-amatører.
Jeg har med fornøjelse læst den lille beretning i OZ's
decembernummer om SYLRA-mødet på Island i juni
2005. Ligeledes har jeg kigget på SYLRA's hjemmeside
www.qsl.net/sylra.
I længere tid har jeg haft noget materiale liggende om
de første YL-amatører i Danmark, og det kan måske
være en passende anledning til at skrive artiklen om
dem nu.
Et langt stykke hen ad vejen fra EDR's start i 1927 ansås
amatørradio for at være en udpræget "drengehobby".
Det vakte derfor berettiget opsigt, da man ved landss-
tævnet den 4. januar 1931 i Odense kunne præsentere
en aktiv YL-radioamatør. Det var lige, hvad mange
unge radioamatører havde drømt om.
OZ7F, Helmer Fogedgaard, dengang sekretær for Fyn´s
afdeling refererede EDR´s første landsstævne i OZ
under titlen "Landsstævnets glimrende Forløb".  Efter
at 7F havde budt velkommen og for hovedforeningens
sekretær, som ikke kunne være til stede, havde oplæst
en tale om venskab mellem amatører og "Ham Spirit",
fik OZ7T, Steen Hasselbalch, ordet for at holde et med
stor interesse imødeset foredrag om krystalstyring.
Derefter var der kaffebord, og den gode stemning
kom yderligere en tak i vejret, da en sang skrevet af
OZ7KH blev sunget. 
Nu fulgte valg af formand og sekretær for den fynske

afdeling. Det skete udramatisk, og det blev henholds-

vis OZ7EH som afløser for OZ7NG og OZ7F ved gen-
valg.
Der var stadig en hel del punkter at referere fra lands-
stævnet, men nu brast det ud af ham (på tryk, altså):
"Inden næste Punkt paa Programmet refereres, maa
Dagens Sensation helst nævnes af Hensyn til de af
E.D.R.'s Medlemmer, der ikke kunde være sammen
med os paa denne historiske Dag. En meget interesse-
ret kortbølgeamatør i en nydelig ung Dames Skikkelse
overværede Mødet. OZ5YL (QRA: Odense) er nu Med-
lem af E.D.R. og er indtraadt som den eneste aktive
Kortbølgeamatør vi endnu har her i Landet blandt det
smukke Køn. Hjertelig velkommen! Der bliver Røre paa
de høje Frekvenser, naar OZ5YL kalder. (Hi)."
7F's måde at skrive dette på er i mere end én forstand
lidt pudsig, men han har utvivlsomt ramt netop, hvad
mange følte i situationen.

Hvem var så denne unge dame? Ja, sagen var den, at
hun dels var meget aktiv, men endnu ikke licenceret.
Foreningens tolerance overfor unlis var dengang
meget større end senere. Så selv om OZ2Q med flere
talte dunder mod unlis og i øvrigt var til stede ved
stævnet, fik OZ5YL alligevel hæderspladsen i midten af
det officielle billede fra stævnet. Nå, mange af os, spal-
teredaktøren inklusive, startede jo også i sin tid som
unlis. Hun blev altså billedets midtpunkt, men man
oplyste af gode grunde ikke hendes navn og adresse.
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Det krævede derfor lidt "detektivarbejde" at finde ud
af dette.
OZ5YL hed Aase Christiansen, havde medlemsnummer
392, og boede Sdr. Boulevard 17, Odense.
Om hendes grej ved vi, at senderen var en push-pull
Hartley med 2 stk. Telefunken RE 604 rør. Det er en
direkte opvarmet triode med 12 Watt's anodetab og til
220 volt på anoden, så hun har nok haft ca. 25 Watt at
gøre godt med.
Hun var meget aktiv hele foråret 1931 fra sin bopæl i
Odense, og da hun i juni - juli holdt ferie i en sommer-
villa ved Kerteminde strand, havde hun taget sin stati-
on med og var også meget aktiv dér fra. Det nævnes
ikke direkte nogen steder, men jeg mener, at hun ude-
lukkende kørte CW. 
Efter hjemkomsten fra ferien gik hun desværre mere
eller mindre QRT. I september OZ samme år skrev
OZ7DV, Ditlev Valbjørn, i en båndrapport lidt satirisk:
"5YL er ikke hørt i Æteren i længere tid. Hvem ved -
måske arbejder Frøkenen med de ultrakorte." Tja, 7DV
var faktisk heller ikke på dette tidspunkt licenseret
endnu. I august måned var der i Odense 7 aktive radi-
oamatører: 2P, 5M, 5X, 5YL, 7DV og 7EH, og faktisk var
kun de tre af dem licenserede på dette tidspunkt. 
Der var navnlig to grunde til at køre ulicenseret den-
gang. Mange havde svært ved at klare morseprøven,
især i provinsen, hvor der ikke var kursus ret mange
steder. Den anden grund var, at det var svært at få lov
til at sende i radiofonitiden, og hvis man ville overtræ-

de dette, var det bedst at P&T ikke kendte ens navn og
adresse.
I december viderebragte 7DV det rygte, at 5YL skulle
have besluttet at blive aktiv igen. Men i juninummeret
1932 skrev 7F: "OZ5YL har nu helt opgivet sin Amatør-
tilværelse og har derfor udmeldt sig af EDR - Et Haab,
der brast! Vi venter nu på hendes Afløser."
Man kom nu ikke til at vente så længe, for afløseren
var allerede så småt ved at være i gang.
Hvad betød amatørradio egentlig for Aase Christian-
sen? Var det bare en kortvarig grille?  - Vi kan jo ikke
vide det, men jeg tror det ikke. For det første må hun
have lært sig at morse, og det kræver jo en ihærdig
indsats gennem nogen tid for overhovedet at kunne
kommunikere. For det andet var det dengang ikke så
lige en sag for en ung pige fra den velstående klasse at
begive sig ud på egen hånd i den mandeverden, som
amatørradio var. Om hun selv havde bygget sit radio-
udstyr er vel tvivlsomt, men det kan meget vel være, at
det rygte, som 7DV videregav, talte sandt, men at hun
af den ene eller anden grund har følt sig presset til at
stoppe. Hun nåede desværre aldrig at blive licenseret,
men én ting kan man i hvert fald ikke tage fra hende,
hun var den første aktive kvindelige danske kortbølge-
amatør.
Dansk YL-amatør nummer to skulle vise sig at blive hel-
digere.

Fortsættes.

Kreds 1:
Torsdag den 9. marts kl. 20.00

Kreds 2:
Onsdag den 8. marts 2006 kl. 19:30

Kreds 3:
Onsdag den 8. marts kl. 29.00

Kreds 4:
Onsdag den 8. marts kl. 19:15
samt
Mandag den 6. marts kl. 19:15

Kreds 5:
Onsdag den 15. marts kl. 19.30

Kreds 6:
Onsdag den 8. marts 2006 kl. 19.30

Kreds 7:
Lørdag den 11. marts kl. 13.00

Kreds 8:
Søndag den 5. marts kl. 14.00

Kreds 9:
Onsdag den 15. marts kl. 20.00

Kreds og opstillingsmøder
Se sted mv. under kredsen i nyt fra afdelingerne
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OZ9QQ HB-medlem i kreds 6 overrækker fieldday pokl-
alen til OZ1SDB's formand Erik OZ1KVB

EEDDRR  nnyytt
Hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Mail: OZ8XW@edr.dk

Redaktion:

Certifikat prøve - yderligere information.

Til orientering, kan EDR's Informationsudvalg oply-
se, at EDR Esbjerg afd. har truffet aftale med ITST,
om afholdelse af ekstraordinær certifikat prøve:

Tirsdag d. 4. april 2006, Darumvej 110, Esbjerg.

Prøven er åben for alle interesserede deltagere, og
tilmelding skal ske til ITST 

senest mandag d. 6. marts 2006.
Nærmere info på www.itst.dk

Der arbejdes stadig på en ekstra prøve (i Nordjyl-
land), men tidspunktet er endnu ikke fastlagt, og
udskydes måske til efteråret.

EDR Esbjerg afd. arrangerer 
D-certifikat weekendkursus 

d.1-2. april 2006.
nærmere info. på www.oz5esb.dk

EDR Haderslev afd. arrangerer
A,B,D weekendkursus 

d. 1-2 april 2006.
nærmere info. på www.oz7hdr.dk

Begge weekendkurser er åbne for alle interesserede
deltagere.

Vy 73 de EDR's Informationsudvalg

Amatørtræf på Øst Vildsund Gl. Færgekro
Sundbyvej 238 7950 Erslev

Som vanlig afholdes amatørtræf på Vildsund færgekro lørdag d. 25- 02 - 06

Program:

• Indlevering af grej til auktion fra kl. 09.00 og salg af callmærkater.
• Auktion starter kl. 10.00
• Middag kl. 12.00 Vi har sikret os maden til rimelige priser.
• Ca. 13.00 auktion fortsætter, hvis dette er nødvendig, ellers salg fra salgsboder.
• 15.00 udtrækning af gevinster på callmærkater.  Overdragelse af fieldday vandrepokal.

Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en masse gode sager med hjem.

EDR Mors, Thisted, Skive, Holstebro, Struer, Hurup. 
/ 73 de OZ3MC

w w w.pinsestaevne.dk

Prøvemedlemsskab

4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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HB-mødet d. Fra janauarmødet har jeg fundet følgen-
de beslutningssager, som jeg finder det relevant at
uddybe:

Ansøgning om støtte
Under sager til behandling godkendte HB en ansøg-
ning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvik-
ling i hvilken EDR ansøgte om et beløb til udvikling af
et nyt styreprogram til administration af foreningen.
Denne ansøgning er første konkrete resultat af en
opgave om at finde ting og steder, hvor EDR kan søge
om penge.

EDR's hjemmeside
Informationsudvalget havde undersøgt forskellige
muligheder for en ny hjemmeside. og indstillede til HB,
at man skal vælge en løsning hvor man entrerer med
et professionelt firma. OZ trykkeri kan i samarbejde
med en partner tilbyde en løsning, hvor vi kan købe en
hjemmeside opbygget af moduler, således at vi kan
vælge de ting vi har behov for. Efter behov kan vi
efterfølgende købe flere moduler, hvis vi skulle ønske
dette. Trykkeriets grafikere kan hjælpe med den grafi-
ske udformning.
HB godkendte planen og der satses på at den nye
hjemmeside kan blive klar i slutningen af februar eller
begyndelsen af marts.  

OZ layout.
Fra flere sider var der udtrykt ønske om at man skal
overveje layoutet i OZ.  HB drøfte forskellige mulighe-
der, og HR kunne oplyse, at fra januar var der allerede
ændret på spalteredaktionernes hoveder og i øvrigt
kommet farver på annoncerne på omslagets inderside..
Det blev besluttet, at undersøge hvad det vil koste at
indføre farver inde i bladet. En overgang til et A4 for-
mat blev også drøftet. Det vil give lidt flere muligheder
for layout, og betyde færre sider. Da informationsud-
valget var hos trykkeriet angående hjemmesiden, hav-
de vi også drøftet OZ's format, og fået oplyst, at der

Uden mad og drikke, du’er HB ikke.. Fra venstre
OZ2KS, OZ1FHU, OZ9QQ og OZ9AC

Her er det fra venstre OZ7MV, OZ3SW, OZ7GZ og
OZ3MC, der nyder frokosten

formenligt ikke var nogen økonomisk gevinst ved at
skifte format.

Museum
Som det fremgik af referatet fra RM 2005 har EDR
besluttet at opsige samarbejdet med den selvejende
institution Radioamatørernes Museum. (Det museum,
der befinder sig i Københavnsafdelingens hus på The-
klavej.) Imidlertid fremgår det af dette museums ved-
tægter, at museet ledes af 3 personer, hvoraf en er
udpeget af HB og en af RM medens den sidste udpeges
af Københavnsafdelingen. Ligeledes at vedtægterne er
vedtaget af EDR's hovedbestyrelse. 
Der er således behov for at ændre i den selvejende
institutions vedtægter, hvilket naturligt må gøres af
dem, der har vedtaget de eksisterende vedtægter
nemlig EDR's HB.
HB var enige om, at det vil tjene alles interesser at
museet kan fortsætte og samlingen bevares. Efter en
længere debat endes man om, at der var to mulige
løsninger: 
Enten oprettedes en konstruktion, hvor de to museer
(Odense og København) drives som et udvalg under HB
eller
at Københavnsmuseet fortsætter som en "selvejende
institution" hvis vedtægter mv. ændres, således at EDR
udtræder.

Det blev besluttet at EDR's formand indbyder forret-
ningsudvalget, museumsudvalg og repr. fra Køben-
havnsafdelingen til et møde herom.

Amatørannoncer
På baggrund af en aktuel sag spurgte kontoret hvilke
retningslinier, der er gældende for am en annonce er
en amatørannonce eller skal henvises til at være en
kommerciel annonce. 
HB var enige om, at det afgørende er, at en amatøran-
nonce ikke har et kommercielt sigte. HR blev bedt om

HB-mødet 14. - 15. januar
Efter beslutning på RM 2005 bliver det officielle referat fra HB-møder nu offentliggjort på EDR's hjemmeside
www.edr.dk senest 14 dage efter mødets afholdelse.
Derfor vil de allerfleste af EDR's medlemmer, når OZ udkommer, have haft mulighed for at læse dette referat. 

Som følge heraf vil jeg indskrænke omtalen her i bladet til at uddybe enkelte punkter, hvor der efter underteg-
nedes mening kan være behov for lidt mere forklaring end referatet giver.
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i samarbejde med kontoret at udarbejde et forslag til
en definition. 

Fremtidig virksomhed.
Der var tid til en længere drøftelse af dette omfatten-
de og mangesidede emne. Det er undertegnedes ind-
tryk, at der i HB er enighed om at teknik og interesse
herfor er en hovedhjørnesten i det at være radioama-
tør, næsten uanset hvilken gren af hobbyen man inter-

esserer sig for. Forlaget får undertiden forespørgsler
om byggesæt, og der blev fremsat forslag om tiltag til
at skaffe sådanne.  Endvidere drøftedes muligheder
for at EDR kan støtte de der i afdelingerne påtager sig
at lede byggeprojekter ol.

Som sædvanligt tager jeg forbehold for fejl og misfor-
ståelser i denne rapport.

HR

Og medens nogen - bl.a. rygerne - efter frokost ordnede verdenssituationen udenfor, så klarede andre situationen
i køkkenet.

Pressemeddelelse.

Kære kunder,
Globalisering og international handel er et par meget vigtige udfor-
dringer, der kræver en højere grad af reaktion end nogensinde før!
Vores firma må se disse udfordringer i øjnene, og i denne sammenhæng forbedre vor kundeservi-
ce såvel som vores kvalitet der, om end høj, så dog mulig at forbedre!

Således indleder vor leverandør af de velkendte F9FT/TONNA antenner en nylig udsendt presse-
meddelelse. 
Essensen af denne er, at koncernen AFT sammen med nogle søsterselskaber samarbejdes til en
større koncern, rationaliserer driften, øger produktiviteten og omlægger sin strategi til at være
lagerførende i alle de produkter vi, igennem Radioamatørernes Forlag, distribuerer i Danmark, -
samt øger udvalget på "High-end" produkterne i "Pro-XL-serien.
Det betyder, for det første, at ventetiderne når Radioamatørernes Forlag bestiller varer i Frankrig
går ned fra, - ofte flere måneder, - til en uges tid!
Det medfører dernæst at vi i højere grad end nu vil kunne levere fra lager, og at ventetiden på
"manko-varer" går ned.

Det vil også betyde at vi i løbet af 2006 vil kunne præsentere nyhederne i "Pro-XL" serien:
• På 50 MHz: En 3 , en 5 og en 7 element yagi.
• På 144 MHz vil en 13 element yagi på 6,5m og en 

15 element yagi på 8m, komplettere "Pro-XL" serien.
• På 432 MHz: En 19 element på 3,5m, en 23 element på 5m og 

en 27 element på 6,5m vil indtil videre runde "Pro-XL" serien af.

Data på F9FT antennerne kan findes på: www.f9ft.com

Priserne på F9FT antennerne kan altid findes på: http://www.edr.dk/forlag.htm

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Radioamatørernes Forlag Aps.
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9AC Kaj Nielsen
Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Dragør
Tlf.: 24 25 26 87 (bedst kl. 17 - 18)
e-mail: oz9ac@edr.dk

NNyytt  ffrraa  aaffddeelliinnggeerrnnee
OZ1CRY, Ellen-Sofie Schuldt-Larsen
Spurvevej 22, 4943 Torrig L.
Tlf.: 5493 7155
e-mail: oz1cry@edr.dk

Redaktion:

Kreds 1 BALLERUP - OZ5BAL
Adresse: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1. sal,
lokale 11, 2750 Ballerup
Mødedag: Torsdag fra 19.00 til 22.00
Postadr.: EDR Ballerup-OZ 5 BAL, "Tapeten", Magleparken 5.
lokale 11, 2750 Ballerup
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig. Tlf.: 4468 1773
E-mail.oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 145.250 MHz 
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Jens OZ2JP kører DX fra klubbens nye station.

Så er vi godt i gang med vintersæsonen, og som altid bliver der
gået til den rundt omkring i medlemmernes radiorum. 
Vi har netop haft Martin OZ2MA til at tage sit igangværende
byggeprojekt med i klubben til fremvisning. Et high-power
23cm PA-trin med 2 stk. 2c39 rør. 

Det som er det store hit blandt Digital freaksene lige nu er HD-
SSTV eller Digital SSTV. Vi er i gang med flotte billeder,
webcam klip og andre sjove programstumper på 6m næsten
hver dag i lokalområdet. Hvem bliver den første "DX" fra Fyn
eller Jylland til at hilse på med Digital SSTV ? Vi er aktive
omkring 50.540 +-. Som regel kan OZ2PJ Poul nås på 145.575 i
hele landet, hvis du har lyst til at lave en sked på 6m. Ellers
prøv bare at send noget SSTV på 6m, og start evt. med gam-
meldags SSTV på 50.510 hvor vores SSTV robot også altid lytter. 
Vi bruger i øvrigt Hampal til vores digital SSTV. 

Vores Echolink node på lokalfrekvensen 145.250 er lige stop-
pet pt., da nogen ophidset fynboer fortalte at de havde brugt
den frekvens i 250 år og vi forstyrrede voldsomt med vores 5w
på den 120 km lange afstand..Hmm.. Så efter vi blev meldt til
telestyrelsen af de samme personer, som også hellere ville
snakke om strikkeopskrifter og gule ærter end at høre på

AMAGER - OZ7AMG 
Mødelokale: Tårnby Skole, pavillonen ved Husbyvej, 2770
Kastrup
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11, st.tv., 2300
København S. Telf.: 32 59 79 04
Giro: 6 27 71 28
http://www.oz7amg.dk/

Program:
16/2 Kl. 19.30: Klubaften
23/2 Kl. 19.30: Klubaften
2/3 Kl. 19.30: Klubaften
9/3 Kl. 20.00: Kreds 1 opstillingsmøde, ved OZ9AC
16/03 Kl. 19.30: Klubaften
23/03 Kl. 20.00: VHF FD planlægningsmøde. Vi starter

allerede nu planlægningen til denne FD der fore-
går første weekend i juli. Mød op og få indflydel-
se på hvor og hvordan.

30/03 Kl. 20.00: Ordinær Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

vy 73 de OZ2TG, Steen

Kreds og opstillingsmøde

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RMere i kreds 1
til det ordinære kredsmøde.
Det finder sted torsdag den 9. marts kl. 20.00 i EDR-Ama-
ger-afdelingens lokaler på Tårnby Skole, pavillonen ved
Husbyvej, 2770 Kastrup. 
Kørselsvejledning findes på www.oz7amg.dk

Dagsorden i henhold til EDRs vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om HBs arbejde
3. Forslag til debat
4. Opstilling af kandidater til valg af:

a. formand
b. HB-medlem
c. RM-medlemmer

5. Eventuelt
Vy 73 de OZ9AC, Kaj
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BIRKERØD - OZ5BIR 
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød. Telf.: 4581 6762
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, Søbakken 8, 3450
Allerød. Telf.: 4817 0013
Giro: 6 73 90 08
e-mail: am@image.dk
Klubfrekvens: 145.450 MHz

Program 
16/2 Klubaften/Bestyrelsesmøde ( konstituering) 
23/2 "SDR" Software Defined Receiver . Foredrag

v/Jens OZ1GAP
2/3 Klubaften
9/3 Satellitkommunikation . Foredrag v/OZ1MY
16/3 Klubaften
23/3 Teknikaften. Demo af vor nye "AUTEK Vector RX

Antenna Analyst VA1" v/ Ib OZ5PF og Arne
OZ9VA.

Vy 73 de Ib OZ5PF

FREDERIKSSUND   OZ6FRS OZ2KRT
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskilde-
vej 163, 3600  Frederikssund.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postboks 6, 3600  Frederikssund.
Formand: OZ1DUG, Joakim Soya, Blommevej 1, 3660
Stenløse. Telf.: 4717 1122
Giro: 1 62 50 39
http://www.OZ6FRS.DK
Lokalfrekvens: 434.250 MHz

Program:
22/2 Afholdelse af KLUBBENS ORDINÆRE ÅRLIGE

GENERALFORSAMLING. Indkaldelse udsendes til
medlemmerne snarest.

1/3 Klubaften.
8/3 Klubaften. Husk at kreds 2 afholder kredsmed-

lemsmøde i Helsingør afdelingen samme aften.
15/3 Auktion
22/3 OZ2GO, Steen fortæller om et modul til fjernsty-

ring via internettet.
VY 73 de OZ1CBW, Peter

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ3SW, Steen Møller
Sigerslevøstervej 11,  3600 Frederikssund
Telf.: 4828 8282, 
E-mail: oz3sw@edr.dk

den nymodens Echolink til glæde for vores mange udlandsrej-
ste medlemmer, så har vi nu søgt en permanent tilladelse, og
har i skrivende stund netop fået tilladelsen i hus, så "stay
tuned". 

Datoen er nu fundet til vores generalforsamling i næste
måned. Det bliver d. 16-03-2006, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Medlemmerne vil modtage en dagsorden i indkal-
delsen, som bliver sendt direkte til alle i vores "Nyhedsmail". 

Program : 
16/02 lubaften. Se hjemmeside for detaljer.
23/02 Klubaften. Se hjemmeside for detaljer.
02/03 Klubaften/Digimode Interface.  

09/03 Sidste planer bliver drøftet før generalforsamlin-
gen.

Vy 73 Thomas/OZ1JTE

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus
Theklavej 26    2400 Kbh. N.V.    tlf.   3887 8388
Mødeaften; Hver mandag kl. 19:00
Formand: OZ5LH Jørgen Lindberg Hansen.
Tlf. 3969 6262 best mellem 1800 - 1830
e-mail :       oz5lh@oncable.dk
Homepage: www.hamradio.dk
e-mail:         edr@hamradio.dk
Giro : 5 05 97 55

Efter sidste måneds oplæg til fremstilling af LP-filtre, kommer
der også en opgave med at finde en mekanisk udformning til
et brugbart produkt, samtidigt skal vi nok se på hvordan et
Smith-kort kan bruges i forbindelse med at få filteret  tilpasset
til 50 ohm.
I den forbindelse er der fremkommet nogle instrumenter til
måling af bl.a. gennemgangs området på filteret.
Se  www.radio.tentec.com/Amatuer/vna og www.n2pk.com .
Her findes beskrivelser til anvendelse af en VNA
Vector Netwoork Analyzer.
Der er stor interesse for deltagelse i dette års FD, derfor skal
alle de kreative idéer på bordet. Hvordan kan det gøres nemt
at opstille antennemaster og hvilke antenner er effektive til de
forskellige bånd

HUSK GENERALFORSAMLINGEN
Mandag den 13 Marts kl. 19:30 

Program :
20/2 Fieldday-møde: Forberedelse, forbedringer af

antenner og master. 
Hvor skal vi sende fra i 2006 ?

27/2 Logprogrammer til daglige QSO´er, og til contest
brug. Udskrivning af QSL kort fra logprogram-
met, hvad skal kortet indeholde af oplysninger ?

6/3 Klubaften
13/3 OZ5EDR´s ordinære GENERALFORSAMLING.
20/3 Måleopstilling til antennemåling.

HF-generator, Båndpasfilter, Målebro, 0,5 lamda
coaxkabel. Hvordan udmåles et stykke coaxkabel
med ukendt forkortningsfaktor ??

Vy 73   OZ5LH 

Kreds 2

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag den 13 Marts kl. 19.30 præcis

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kom i god tid.

Indbydelse til Kredsmedlemsmøde
EDR kreds 2.

Der afholdes kredsmedlemsmøde i EDR Helsingør afdeling
onsdag den 8. marts 2006 kl. 19:30 med dagsorden ifølge
EDRs vedtægter.:

Valg af dirigent.
Beretning om HBs arbejde.
Forslag til debat.
Opstilling af kandidater mv.
Eventuelt.

Vy 73 de OZ3SW, Steen
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HELSINGE   OZ9HEL
Mødelokale: Høbjerg Forsamlingshus, Høbjergvej 3, 3200  Hel-
singe.
Mødeaften: den første mandag i hver måned kl.19.30
Formand: OZ1DQG, Leif Hede Kongensgavevej 13, st.th., 3200
Helsinge. Telf.: 48 79 84 62
Postadresse: Postboks 103, 3200 Helsinge.
E-mail adresse til formanden: leif-hede@webspeed.dk
Hjemmeside: www.oz9hel.dk

Hej !!!!
En god nyhed til alle !!!!!!! 
Vores lokale-areal er blevet udvidet med et lokale i direkte for-
længelse af vores radiorum, så nu er vi så at sige kommet "ned
på jorden". Kom derfor og besøg os i vores nye ekstra lokale.

Program:
6/3 Almindelig klubaften.

Vy 73 de OZ6AAE, Jan 

HELSINGØR - OZ8ERA 
Mødelokale: Gl. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: den 2. onsdag i måneden kl. 20.00
Postadresse: Helsingør afdeling OZ8ERA
c/o OZ1ELY Mogens Sørensen, Sporegangen 12. 1. th., 3000
Helsingør.
Formand: OZ8TU, Jochim Thede, Kragevej 7, 3120 Dronnin-
gmølle. Tlf. 3079 9253
Lokalfrekvens: 145.525 og 434.425
http://www.oz8era.dk

Januar VHF-testen gav OZ8ERA resultatet:
Contacts: 41   WWLs: 16 Total score: 15385 og ODX: LA8WF in
JO59GV at 444 km. 
Januar UHF-testen gav OZ8ERA resultatet:
Contacts:10  WWLs: 5 Total score: 3324 ODX: OZ1DLD/P in
JO45SK at 206 km

Det var dejligt at se en stigning i antallet af medlemmer der
mødte frem onsdag den 11. januar og hvor vi fik lejlighed til at
se Ole OZ8OM demonstrere sin stjernekikkertstyring med de
udfordringer det medfører, det var interessant og hyggeligt.
Tak til Ole.

Lørdag den 25/2 Generalforsamling kl. 14.00, indkaldelse er
fremsendt til medlemmerne.
Bemærk at OZ8ERA's postadresse er ændret.

Vy 73 de OZ1ELY Mogens
e-mail: mos@vapnet.dk

HILLERØD   OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen, i den nordlige
ende af skolen, mod Københavnsvej
Mødeaften: hver tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ2IC Ib W. Christensen Hovedgade 4
3320 Skævinge Tlf. 48284445
Postadresse: Hovedgaden 4 3320 Skævinge
Lokalfrekvens: 145.425 MHz
e-mail: oz2ic@webspeed.dk
Hjemmeside: www.oz1edr.dk

Program:
21/2 Klub aften 19-30
28/2 Klub aften 19-30
7/3 Klub aften 19-30
14/3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling dagsor-

den ifølge lovene
21/3 Klub aften
28/3 Klub aften
Bemærk at klubbens post adresse er ændret pga. at det vil
koste over 700 kr. om året at have postboksen.

Vy 73 de oz2ic Ib

BORNHOLM   OZ4EDR
Mødelokale: Radioamatørerenes Hus, Remisevej, Nørrekås,
Rønne.
Mødeaften: Onsdage kl. 20.00: klubaften.
Formand: OZ4DZ, Rose Hansen, Sigynsvej 49, 3700  Rønne. Telf.
56 95 19 58

KURSUS FOR NYE  RADIOAMATØRER
Mandag den 9. januar startede vi op med et kursus for nye
radioamatører. Kurset er en gennemgang af det materiale der
er udarbejdet til brug for prøver til Operatørlicens.
Det er OZ7MV og OZ4NE der gennemgår materialet.
Der er fin deltagelse på kurset, og vi skal hilse og sige at man
da godt kan hoppe på endnu, hvis man har lyst.
Det er mandag kl. 19 i Radioamatørernes hus.

ONSDAG DEN 8. MARTS KL. 20,00:
EDR aftenarrangement med Hans Elfelt Bonnesen OZ5RB.
Det er lykkedes for os at få OZ5RB til at komme over til Born-
holm og vise os en film der hedder " Hvis alle verdens drenge"
Filmen er blevet til med hjælp fra radioamatører, og er den
eneste spillefilm, der nogensinde er lavet, hvor radioamatører
spiller en afgørende rolle.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
ONSDAG DEN 29. MARTS  KL. 20,00.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Evt. forslag skal være formanden i hænde 8 dage før General-
forsamlingen

Der findes mange radioamatører på Bornholm.
Kom og vær med på vore klubaftener om onsdagen.

VELKOMMEN
OZ4EDR er aktiv på HF- og VHF båndene på klubaftenerne, 

Vy 73 de OZ4CF, Søren

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1FHU Preben Larsen
Roskildevej 28, 4300 Holbæk
Tlf. 59 44 08 05 
e-mail oz1fhu@edr.dk

Kreds 4

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7MV, Erik E Valsgaard
Vinkelvej 2, 3700 Rønne
Telefon.:56 95 76 28
E-mail: oz7mv@edr.dk

Kreds 3

Kredsmøde
Der afholdes kredsmøde i henhold til vedtægterne 

den 8. marts kl. 29.00
i klubhuset i Rønne.

Medlems/opstillingsmøder 2006
EDR Kreds 4 

Dagsorden for medlems/opstillingsmøderne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stikordsreferant
3. Beretning om HB´s arbejde.
4. Forslag til debat.

Her kan medlemmer og RMer også diskutere
sidste RM.

5. Opstilling af kandidater til valg af formand, HB og
repræsentantskab

6. Afdelingerne fortæller om deres projekter.
7. Eventuelt

Bemærk at der skal opstilles kandidater til HB, da OZ1FHU
ikke genopstiller.

Se næsteside hvorledes møderne afholdes
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Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor.
Jeg tror det var Cromwell, der sagde: "Stol på Gud drenge,
men hold krudtet tørt !!" - I vores tilfælde må det blive til
noget i retning af: "Stol på antennerne drenge (m/k), men
hold frekvensen varm!"

VY 73 de OZ2JBR, Jens

RINGSTED - OZ3RIN 
Mødelokale: Benløse skole, Præstevej 19, 4100 Ringsted Ind-
gang fra P-pladsen på Skolevangen
Møde: Hver onsdag kl 19:00 Formand: OZ1BV, Brian Vind, Sve-
rigesvej 4, 4180 Sorø
Hjemmeside: www.oz3rin.dk
E-mail: brug formularen på www.oz3rin.dk

Når dette læses har vores klublokaler fået en gang maling og
er blevet meget lysere at være i. Hvordan det ser ud, kan jeg
af gode grunde ikke beskrive her, idet arbejdet først er startet
efter deadline. Kig forbi på en klubaften og se vores flotte
lokaler.

Vi har også fået byggetilladelse til opsætning af antenner på
skolens 2 skorstene. Vi er i gang med at renovere antenner der-
til samt fremskaffe stumper, så vi er klar til at gå på taget, når
det igen bliver antennevejr.

Forårets program vil primært dreje sig om udstyr og planlæg-
ning til de 2 Field-Days og indretning af vores klublokaler og
antennefarm. Vi skulle helst gøre det bedre i 2006 end i 2005
på Field-Day og vi vil også gerne kunne køre med i diverse con-
tests m.v. fra vores klublokaler.

Programmet kan blive ændret, så følg med på vores hjemme-
side www.oz3rin.dk, hvor den sidste nye information løbende
opdateres.

Program:
18-9/2 ARRL DX Contest CW - hos OZ0TE
22/2 Vi reparerer rævemodtager v/ OZ1LEX
25-26/2 CQWW 160 M - hos OZ0J
1/3 Vi reparerer rævemodtager v/ OZ1LEX

(fortsættelse fra 22/2)
8/3 Kreds 4 møde

Vi skal opstille RM'er og et nyt HB-medlem
15/3 Antenner til vores QTH - planlægning og renove-

ring
18-19/3 Russian DX Contest - hos OZ0J
22/3 Contestteknik v/ OZ0J

Også for begyndere
29/3 Generalforsamling - kun for klubbens medlem-

mer
Vy 73 de OZ0J, Jørgen

ROSKILDE   OZ9EDR - OZ5W
Mødelokale: Foreningshuset, Vestergade 17, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1RH, Palle Preben-Hansen, Soderupvej 104, Åger-
up Mølle, 4000 Roskilde. Tlf 2923 6072
Postadresse: Vindingevej 12, 4000 Roskilde.
Giro: 1 60 73 40
http://www.oz9edr.dk
Lokal frekvens: 145.525MHz og 433.525MHz

Lokalesituationen
I løbet af december blev vores mødelokale og 'kontor' i stand-
sat. Første klubaften i det nye år kunne vi glæde os over resul-
tatet, men glæden varede ikke længe. På anden klubaften
havde kortspillerklubben indtaget mødelokalet idet de havde
fået det tildelt af kommunen, som ikke havde styr på at vi i
årevis har reserveret lokalet. Kortspillerne er ikke engang i god
tro for de var i efteråret oppe og kigge efter lokale, men fik at
vide og så at der var optaget. Der forhandles pt. med kommu-
nen om hvordan fadæsen kan klares. 
Vi er blevet tilbudt andre mødedatoer samt et lokale på 

KØGE   OZ7HAM
Mødelokale: Kildemosegård, Hastrupvej 26.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00 - ?
Formand: OZ7IT - Jørgen Balslev  Ærtebjergvej 34, Lund  4673
Rødvig Tlf. 56 52 99 15
E-mail: oz7it@qrz.dk
Homepage: www.oz7ham.dk 
Eller alternativt: www.qsl.net/oz7ham.
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program:
14/3 Åbent Bestyrelsesmøde.
21/3 Ordinær Generalforsamling.
4/4 Konstituerende bestyrelsesmøde.
2/5 Åbent bestyrelsesmøde.
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Det har været fornøjeligt at opleve det relativt store fremmø-
de på klubaftenerne i den forgangne periode.
Der har været gang i masser af diskussioner, og mange for-
nøjelige samtaler om vores interface-projekt samt mange
andre ting, og hverken radioen eller hyggen er blevet glemt
undervejs!
Der er også konstateret en forøget interesse for trafik på
båndene på hverdage, især de "nye" licenser holder godt gang
i frekvenserne så der er nok en grund til at der fortsat er stor
interesse og flid angående A og B kurset som Jørgen stadig
leder med myndig hånd, og der er mærkbar fremgang hver
torsdag, så inden længe er teknik nok også "bare lige" for det
energiske hold - held og lykke med foretagendet!!
Mellem de mange andre tiltag, må vi ikke glemme at der er:

Der har i den forgangne periode været loddet kraftigt på
interface-byggesættet rundt om i de små hjem, og adskillige er
allerede i luften, så må vi se om faciliteterne kan fange klub-
bens medlemmer i fremtiden!
I løbet af foråret, når antenneparken er færdigudbygget, eller
måske i løbet af de mørke vinteraftener der stadig er tilbage,
vil vi prøve at få kigget lidt på de instrumenter og det måle-
udstyr der er til rådighed i klubben, og jeg håber så at nogle af
vore teknikere i klubben, vil demonstrere hvordan man kan
udnytte de forskellige apparater for de af klubbens medlem-
mer, der har fået lyst til selvbyg og eksperimenter!
Lokalsnakken afholdes stadig om søndagen kl. 20:00 på
145.475 MHz, hvor frekvensen holdes varm af de fremmødte
med en lille ring QSO, der vil også være nogen, der kan annon-
cere pludselig opståede aktiviteter eller ændring af klubbens
program !

Møderne afholdes således:

Onsdag d. 8 marts kl. 19:15
vi mødes i EDR Ringsted afdelingen, Benløse Skole, Præste-
vej 19, 4100 Ringsted.Lokalet åbnes kl. 19:00
Se venligst på http://www.oz3rin.dk/om_OZ3RIN.asp vedr.
indgang og parkering. 

Mandag d. 6 Marts kl 19:15
EDR's lokalafdeling for Lolland og Falster 
lokalet åbnes kl. 19:00
Mødelokale: Kulturfabrikken, Gartnervej 1, (Gamle
Samodan bygning, overfor Rema1000). 4800 Nykøbing F.

Vy 73 de OZ1FHU Preben

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2006, kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
tirsdag den 14. marts kl.19.15.
Indkaldelse med endelig dagsorden, og regnskab sendes til
medlemmerne, primo marts.
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Kildegården, men når radioerne+antenner står i Vestergade er
det der vi skal mødes. Og vores faste mødeaften torsdag dur
det heller ikke at lave om, da mange medlemmer har faste
arrangementer de øvrige dage. Bestyrelsen har sat noget i
gang for at finde andre lokaler og modtager gerne gode tips i
denne forbindelse. Indtil videre mødes vi stadig i Vestergade
17, selvom der ikke er ret meget plads i kontoret/radiorummet.

Program:
2/3 Klubaften
9/3 Klubaften
16/3 Klubaften
23/3 Klubaften
6/4 Klubaften
13/4 Skærtorsdag, ingen klubaften

73 de OZ1RH, Palle

SKÆLSKØR   OZ4SKL
Klubadresse: Industrivej 41, 4230 Skælskør.
Postadresse: Drosselvej 7, 4230 Skælskør.
Giro: 881 7715
Formand: OZ1FQR, Bent Hansen, Drosselvej 7, 4230 Skælskør.
Tlf.: 58 19 57 65 eller 23 45 11 04
Mødeaften: Tirsdage fra kl. 19.30
Medlemmer: 17
Lokal'en: 434.950 MHz (Korsør 
repeateren) 144.550 MHz

Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen i EDR - Skælskør afd., indkalder herved til gene-

ralforsamling i klubbens lokaler på Industrivej i Skælskør:
Tirsdag d. 14. marts 2006 kl. 19:30

Forslag der ønskes behandlet på kommende generalforsam-
ling skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 28. febru-
ar 2006.

Med venlig hilsen
Thomas, OZ1THO

Bent, OZ1FQR

SYDSJÆLLAND MØN   OZ8SMA
Mødelokale: Vordingborg Firma Sport, Præstegårdsvej 11,
4760  Vordingborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00, telf. 55 34 26 44.
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen, Fanefjordgade 130, 4792
Askeby. Telf. 5581 7226
Homepage: http://oz8sma.qrz.dk
E-mail: oz8sma@dfif.dk

Program:
16/02 Almindelig klubaften
23/02 Teknikaften / måleinstrumenter
02/03 Almindelig klubaften
09/03 GENERALFORSAMLING 2006 kl.19:30. Dagsorden

iflg. lovene. Emner, der ønskes behandlet på GF-
06 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før. Mød op og gør din indflydelse gældende.

16/03 Vi ordner QSL-kort
23/03 Byggeprojekt

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

SVENDBORG   OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen, Pederstrupvej 2, 5900
Rudkøbing. Telf. 6250 2272
Postadresse: OZ5B, Bent Christensen, Myrehøjvej 13, 5700
Svendborg, telf. 6221 2532        afdelingens giro: 202-6724
Repeatere: 145.750 MHz og 434.875 MHz,  giro: 100 815 05

Program: 
23/2 Generalforsamling
2/3 Projektaften
9/3 Byggeaften
16/3 Teknikaften

Siden sidst og nyt:
Den 23. februar er der igen generalforsamling i klubben. Mød
op denne aften, og kom frem med dine synspunkter - ønsker
om aktiviteter - forslag til foredrag - forslag til byggeprojekter
o. s.v. - ja i det hele taget hvad du gerne vil. Det er jo ikke sik-
kert at det hele kan lade sig gøre lige nu, men så ved bestyrel-
sen da, hvilke tanker medlemmerne gør sig, og hvad de er
interesseret i - og så er det den linie, der skal styres efter! 
Hvis du ikke kommer, kan du jo faktisk ikke senere "brokke"

dig over at der ikke sker noget - sådan!
Bestyrelsen ser frem til en god og konstruktiv generalforsam-

ling.
Vy de OZ1KRO, Frank.

VESTFYN - OZ5VF 
Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby
Mødeaften: Sidste torsdag i  måneden kl. 19.30
Formand: OZ4NL, Niels Henning P. Larsen, Rørkærsvej 29, Strib,
5500 Middelfart. Tlf. 64402308. 
Postadresse: OZ9IS, Ib Skov Pedersen, Søndergade 16, 5500
Middelfart.
Hjemmeside: http://www.oz5vf.dk

Program.
Møderne starter kl. 19,30 i vores lokaler i Ejby.
23/2 Hyggeaften.
9/3 Selvhjælpsgruppen (teknik ).
30/3 Hyggeaften.

Vy 73 de OZ9IS Ib.

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9QQ, Kjeld Egon Petersen
Østermarken 6, Stevning 
6430  Nordborg. Tlf.: 74 45 86 25
e-mail: oz9qq@edr.dk

Kreds 5
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1IZL, Jan Sørensen
Guldøjevænget 52, 5260 Odense S,
Tlf.: 66 15 21 41
e-mail: oz1izl@edr.dk

Kredshjemmeside: http//kreds5.edr.dk/
Kredsens e-mail adresse: oz5fyn@qsl.net

Kreds 6 kredsmøde
onsdag den 8. marts 2006 kl. 19.30

i Aabenraa Afdelingens lokaler.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Vi skal have valgt medlemmer til HB og RM, så mød op.
Ligeledes skal der aflægges regnskab for kredskassen.
Kredsen er denne aften  vært ved et overdådigt veldækket
bord, som i alle vil nyde, så mød op den 8. marts 2006 kl.
19.30 i Aabenraa.

vy 73 de OZ9QQ, Kjeld

Indkaldelse til medlemsmøde. 
Medlemmer af EDR i kreds 5 indkaldes herved til med-

lemsmøde. 
Mødet holdes i Nyborg afdelings lokaler : 

Avlsgården, Skaboeshusevej i Nyborg. 
Mødet er berammet til onsdag d. 15. marts kl. 19.30.

Dagsorden iflg. EDR's vedtægter. 
Vy 73 de OZ1IZL, Jan.
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Svend Aage viser og kommenterer et par tekniske
videoer.

16/3 RADIO @ SELVBYG
v / OZ6AQ, 3JL, 5JAN, 5WK.
Vi diskuterer de sidste ting omkring  fælles byg-
geprojektet Aku-Laderen inden afslutningste-
sten.

23/3 NÆSTE Sæsonbyggeprojekt v/OZ5WK
Vi diskuterer hvilket emne der kan samles flertal
for som fælles byggeprojekt.

30/3 VIRKSOMHEDSBESØG v / OZ6IQ
Vi besøger en virksomhed i "pastoratet". 

73 de OZ5WK, Kalle.

ESBJERG   OZ5ESB
Mødelokale: Gammelby Fritidscenter, Darumvej 110, 6700
Esbjerg.
Mødeaften: onsdage kl. 19.30 DNT
Formand: OZ1FUS, Lars Juel Hansen, Rolfsgade 67.st, 6700
Esbjerg. Tlf.: 75 13 13 59
Postadresse: Postboks 94, 6701  Esbjerg C.
Homepage : http://www.oz5esb.dk
E-mail: info@oz5esb.dk

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO 
Lokale: Stationsvej 40, 6240 Løgumkloster. 
Formand: OZ1GGQ, Justus Erichsen, Vestervang 6, Ø. Højst,
6240 Løgumkloster. Telf. 74 77 51 41
E-mailjussi@lite.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater:.145612,5

Hej allesammen! Den 9.januar startede vi på en frisk igen. Husk
at vi holder klubaften hver mandag i lige uger kl. 19.30. 
Her er vores aktiviteter indtil sommerferien:

6/3 Får vi besøg af OZ7YY Finn Hofmann fra Silke-
borg. Han holder foredrag om Contest, SSB og
Antenner. Arrangementet starter kl. 19.30.

3/4 Generalforsamling.
15/5 Virksomhedsbesøg (Hydro Aluminium, Tønder)
12/6 Er så sidste klubaften før sommerferien.
23/6 Skt. Hansfest.

vy73 oz2bas.Bernd 

AABENRAA   OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Rugkobbel 230, 6200 Aabenraa.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ7UE, John Hoeg,
Hokkerupvej 13, 6340 Kruså. Tlf. 74 60 85 07.
E-mail: OZ6ARC@QRZ.DK
Hjemmeside: OZ6ARC.QRZ.DK
Afdelingsfrekvensen: 145.525 MHz.

EDR - Aabenraa afdeling indkalder til
Den årlige ordinære Generalforsamling

Torsdag den 2. marts kl. 19,30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra Formanden OZ7UE og Initiativud-

valget 
3. Regnskabet fremlægges af Kassereren 

OZ1LFW og kontingentet fastsættes for det kom-
mende år.

4. Nyvalg eller genvalg af:
Kasserer OZ1LFW og
bestyrelsesmedlem OZ1EQX. 
Suppleant OZ9ACV.
Revisorer OZ5WK og OZ1CLI.
Initiativudvalg OZ6IQ og OZ5WK.
Elektronikudvalg OZ6AQ, 5JAN, 3JL.
Klubhus ansvarlig OZ7UE.
Operatørrum ansvarlig OZ1ODK.

5. Indkomne forslag.
(skal være modtaget af bestyrelsen senest 8 dage
før Generalforsamlingen)

6. Eventuelt.
Denne aften er afdelingen, traditionen tro, vært ved kaffe-
bord, brød og fløde. 

Bestyrelsen.

Program:
16/2 JAN's PROJEKTAFTEN v/ OZ5JAN

Hvad er det nu lige han har gang i ??
Ja det oplever du denne aften.

23/2 PC-OPLEVELSER & NYHEDER v/OZ6IQ
Loddebolt og PC er blandt 
radioamatørens vigtigste værktøjer.
Preben tager sig af PC'en denne aften! 

2/3 GENERALFORSAMLING v/ OZ7UE
Det er DENNE aften vi drøfter afdelingens aktivi-
teter. 

5/3 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE
Her udveksles de virkelig store nyheder.  

9/3 VIDEO-aften v/OZ1LFW

Kreds 7

Kredshjemmeside: http://kreds7.edr.dk/
Amatørnyt via Thyrepeateren (145.700) hver mandag kl. 18.30
Stof: OZ1JLZ, Poul tlf. 97 58 40 87

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ3MC Martin Mortensen
Iglsøvej 104, 7800 Skive
Tlf.: 97 54 53 81 
E-mail: oz3mc@edr.dk

EDR Foredrag:
Radioastronomi og Radioamatører -

med Bent, OZ6BP, der vil fortælle om dette 
spændende emne, samt demonstrere det hjemmebygge-

de grej ham bruger.
Onsdag d. 8. marts 2006 kl. 20.00

i EDR Esbjerg afdelingens lokaler, Darumvej 110

VILDSUNDMØDE
Husk det er den sidste Lørdag i Februar  måned altså den
25. at vi mødes til en hyggelig dag med auktion og samvær
samt ribbensteg i den hyggelige Kro.
Der er indlevering fra kl. 09.00 og der startes kl. 10.00. For-
ventet afslutning ca. kl. 15.00.
Som noget nyt vil alle deltagere få et nummer som oplyses
ved hammerslag, og afregning kan så foregå ved pausen
eller ved afslutning, der er også i år callmærkater til kr. 20
med der tilhørende lotteri, der udtrækkes efter middagen.
OZ9HBO - OZ3EDR- OZ7SKV - OZ5THY- OZ7MOR- OZ7TOM

/vy 73 de OZ3MC

EDR Kredsmøde i kreds 7 - Forår 2006
Denne gang afholdes mødet ved

EDR Holstebro afd. Måbjerg Skolevej 6,
7500 Holstebro

lørdag den 11. marts kl. 13.00
Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra hb arbejdet.
3. Indkomne forslag.
4. Opstilling af kandidater til RM og HB. Til hb er 

genvalg muligt.
5. Beretning omkring kredsens regnskab.
6. Fastsættelse af næste møde tid og sted.
7. Eventuelt.

Kredskassen er vært ved kaffen.
Vy 73 de OZ3MC Martin
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Program:
15/2 B   Teknisk aften 
22/2 B   Almindelig klubaften. 
1/3 K   Foredrag.
5/3 HF 80 meter test. 
7/3 VHF 2 meter test. 
8/3 B    Almindelig klubaften 
15/3 B    Teknisk aften 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
Er du i tvivl, kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Telefonnumre  er på afdelingens hjemmeside. Du kan også
sende en E-mail til afdelingen: oz6edr@qsl.net. HUSK også at
kigge ind på afdelingens hjemmeside for evt. ændringer/nyt.
www.oz6edr.dk  Webmaster OZ8GW - Leif. B = Mødeaften i Bil-
lund K = Mødeaften i Kollemorten Hvor intet andet er nævnt
starter mødeaftnerne kl. 20.00 Der er mulighed for oprettelse
af certifikat kurser. Er du interesseret kontakt da OZ6KH - Villy
Hansen.

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

HERNING - OZ8H
Postadresse: Som mødelokale.
Mødelokale: Fritidsgården " Lindholm ", Kollundvej 35, Lind,
7400 Herning
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling, 7400 Herning
Lokalfrekvens : Herning repeateren på 145.625 MHz 
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, Borrisvej 25, 6900 Skjern. Tlf.:
9736 6086
Homepage: http://www.oz8h.dk
E-mail: mail@oz8h.dk 

Ræveafslutning og start ny sæson:
Jeg planlægger afslutningfest 17. eller 24. marts i afdelingens
lokaler, samt opstart af jagterne 10. eller 24. april. 
Nærmere udsendes til alle holdene, og kan også ses på afde-
lingens hjemmeside www.oz8h.dk.

På gensyn ved ræven i 2006
OZ5JR Jan Lind Christensen, Ege Allè 187, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 4786 eller E-mail: oz5jr@mail.dk

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Lokale: Måbjerg Skolevej 6, 7500 Holstebro.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30 22.00
Formand: OZ1JMO, Anker Sørensen, Sommerlyst 4, 7500 Hols-
tebro, Tlf.: 97 42 25 41
Postadresse: Anker Sørensen, Sommerlyst 4, 7500 Holstebro.
Bankforbindelse: Vestjysk Bank, 7600 4092862
Lokalfrekvens: 145.325 MHz
Internet: www.oz9hbo.mira.dk
E-mail: info@oz9hbo.mira.dk

Program:
23. Februar Generalforsamling
2. Marts Planlægning af ny klubantenne
7. Marts 2m aktivitetstest
9. Marts Klubaften
11. Marts Kredsmøde
16. Marts DRM-aften
23. Marts Klubaften
30. Marts Klubaften

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag
den 23. februar kl. 19.30 i OZ9HBO lokaler, Måbjerg Skolevej 6,
Holstebro. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lyt med på vores nyheder på 145,325 MHz hver mandag kl.
19.00, samt kik forbi vores hjemmeside www.oz9hbo.mira.dk

73 de OZ2KMP

Program:
22/2 GENERALFORSAMLING 2006 

dagsorden ifølge vedtægterne.
1/3 Almindelig mødeaften.
4-5/3 ARRL DX SSB Contest.
7/3 NAC 144MHZ Contest.
8/3 EDR Foredrag - Radioastronomi og Radioama-

tører v/ Bent, OZ6BP.
15/3 Almindelig mødeaften.
22/3 Fieldday møde 1.
25-26/3 CQWW WPX SSB Contest.
29/3 Almindelig mødeaften.

Hver mandag er der åbent i værkstedet fra kl.19.00 til kl.21.00.
Den første tirsdag i hver måned, deltager vi i Aktivitetstesten
på 144 MHz fra afdelingen, vil du være med så kontakt Kurt,
OZ4AFQ på oz4afq@mail.dk
Ændringer eller tilføjelser til programmet, sidste nyt 
og info om kommende aktiviteter, kan du læse om 
på vores altid opdaterede hjemmeside - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
D. 11/1 var der Byggeprojekt aften, det dog ikke blev det helt
store tilløbsstykke, så det må tolkes som, om at byggeriet i de
mange små hjem er i fuld gang, uden de store problemer.

Og ser vi lidt på fremtidens aktiviteter, kan vi bl.a. fortælle at
de sidste brikker er faldet på plads, så vi igen kan tilbyde nye
radioamatører at deltage i et D-certifikat weekendkursus. Kur-
set afholdes d. 1-2/4, med sidste tilmeldingsfrist d. 1/3. 
Og takket være et godt samarbejde med Telestyrelsen, og
EDR´s Informationsudvalg, har vi også arrangeret en ekstra-
ordinær prøve ved Telestyrelsen i afdelingens lokaler, tirsdag
d. 4. april - prøven, som nok bliver den eneste i Syddanmark
det kommende forår, er lige som vores D-certifikat kursus, selv-
følgelig også åben for deltagere, der ikke er medlem af vores
afdeling - de nærmere informationer finder du på vores hjem-
meside. Tilmelder du dig vores kursus, tilmelder vi dig også til
prøven - ønsker du kun at deltage i prøven, må du selv tilmel-
de dig hos Telestyrelsen (senest d. 5/3), og selvfølgelig er
prøven også for A og B certifikater. 

Husk nu Generalforsamlingen - din mulighed for at få indfly-
delse på bestyrelsen, aktiviteter og projekter i afdelingen.
Så bliver HF Contest sæsonen 2006 "skudt" i gang igen, vi star-
ter d. 4-5/3 i ARRL DX SSB contesten, og igen d. 25-26/3 i
CQWW WPX SSB contesten, er du interesseret i at deltage så
kontakt Jan, OZ1INN. D. 7/3 deltager Kurt, OZ4AFQ igen i NAC
144MHZ. Forhåbentlig denne gang med lidt ekstra operatør
hjælp - vil du være med, så kontakt Kurt, OZ4AFQ. 
D. 8/3 er der EDR Foredrag om Radioastronomi og Radioama-
tører - Bent, OZ6BP vil fortælle om dette spændende emne,
samt demonstrere det hjemmebyggede grej han bruger til for-
målet. D. 22/3 skal vi i gang med planlægningsmøderne, forud
for sommerens helt store aktiviteter i U/VHF-Fieldday, Fyrweek-
end, og HF-Fieldday.
Vil du være med så mød op denne aften, og hør om vores fan-
tastiske og storslåede planer, for 3 uforglemmelige weekender
i det fri.

Vy 73 de OZ4AFQ, Kurt

GIVE og OMEGN - OZ6EDR Contestcall OZ5DD 
Mødelokale: Hærvejscenteret, Hærvejen 218, Kollemorten.
7323 Give, eller Grenevej 11, Billund. Mødeaften: 1. onsdag i
måneden i Kollemorten ellers i Radio-huset i Billund. Formand:
OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grindsted. Telf.:
7532 2680 E-mail: oz6edr@qsl.net http: www.oz6edr.dk 
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HORNSYLD   OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700  Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1HPD, Villy Nielsen, Tingvadvej 6, Ravnholt, 7130
Juelsminde
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens eller for-
manden

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægterne til ordinær
generalforsamling
onsdag den 22. februar kl. 20.00
i klublokalerne Bisholt Strandvej 3, Glud
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ9VH, Per

HORSENS   OZ6HR
Mødelokale: Kildegade 8 (1. sal bagfra), 8700 Horsens
Formand: OZ2LJA, Leif Jensen
Lokalfrekvens: 145.425 MHz
Hjemmeside: www.oz6hr.dk
E-mail: post@oz6hr.dk

Program:
20/2 PC-kursus.
23/2 Foredrag: PIC-kredse.
27/2 Kursus: HTML.
2/3 10 meter test.
6/3 PC-kursus.
9/3 Klubaften.
10/3 Weekendmøde.
13/3 Klubaften.
16/3 Generalforsamling.
20/3 PC-kursus.
23/3 Rævejagt.
27/3 Klubaften.
30/3 Kursus: D-licens.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Kløvervej 13, 6000 Kolding.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Kringsvænget 28, 6000 Kol-
ding. Tlf. 7551 8894
Postadresse: formanden
Girokonto: 3 24 74 81
E-mail: orla.n@stofanet.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz8edr
Lokalfrekvens: 145.575 og 433.475 MHz

Vores foreløbige program for 2006 ser således ud:
23/2 Opskriften på en succes i en VHF/UHF test.

OZ1DLD har lovet at fortælle os om oplevelsen
ved at køre tester.

9/3 Vi besøger EDRs hovedkontor i Odense. Af hensyn
til transporten skal vi have tilmeldinger til denne
aften. Nærmere vil blive meddelt senere.

6/4 OZ7SLP har lovet at sætte os ind i mysterierne ved
bygning af switch-mode strømforsyninger, så
mød frem og få afklaret, om det er på den måde,
vi skal lave strømforsyninger i fremtiden.

4/5 Ordinær generalforsamling.

Det ser nu ud til at vi mister vores lokale engang i løbet af det
næste år. Bygningen skal rives ned og der skal bygges boliger
på stedet. Det er der nok ikke andre end os der begræder, men
vi håber det bliver muligt at finde et nyt sted til os. Hvis nogen
af jer skulle have nogle ideer hører vi selvfølgelig gerne fra jer.
Husk vi forsøger stadig at mødes på 434,425Mhz hver mandag
kl. 19:30.

Vy 73 de OZ5VY Orla

SKIVE - OZ7SKV
Mødelokale: Tambohus, Frederikdals Alle 7A 1  7800  Skive
Møde: Hver mandag kl. 19.00
Formand: OZ3MC Martin Mortensen
Iglsøvej 104  Kjeldbjerg  7800  Skive. 
Tlf.: 97545381  - 21420005  e-mail :oz3mc@qsl.net
Giro: Sparbank Vest Skive 85 56 14 05 
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeater frekvenser : 145,7875 MHz   434,875MHz
http://www.qsl.net/oz7skv

Siden sidst har vi haft best.møde for at klargøre dagsordenen
til generalforsamlingen 23 januar 2006 .
Fremover er der endnu en emneaften i afdelingen 20 februar
2006 og det bliver med emnet måling af modtagerfølsomhed .
Tag evt. din modtager med denne aften .
Næste års Vildsundmøde er d.25-02-06 . Ligeledes afholdes der
kredsmøde i Holstebro 11 marts 2006 kl.13:00 .
Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandag kl. 18:30 på
145,700 MHz . 

Vy 73 de OZ1JBE Poul-Erik

STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Makholmvej 3, Resen, 7600 Struer
Mødeaften: torsdag kl. 19.30
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer.
Tlf.: 97 85 38 09
http://www.oz3edr.dk
Første torsdag hver måned: Bestyrelsesmøde kl.19.00

B-licens kursus:
Der bliver startet B-licens kursus op for klubbens medlemmer,
startende lørdag den 28. januar 2006 og efterfølgende lørda-
ge. Der forventes afholdt afsluttende prøve tirsdag den 4. april
2006 i Esbjerg.

QROlle projektet:
Der meldes om god fremdrift fra klubbens QROlle projekt
under ledelse af OZ4XF Henning. Der er 10 flittige deltagere
på holdet og der bliver gået til opgaven med entusiasme.
Der er samling på omkring 2/3 af stumperne på nuværende
tidspunkt og resten bestilles i slutningen af januar. Hvis alt går
vel skulle de være driftklare inden påske.
Der bliver som ekstra projekt også fremstillet CW-kit og SWR-
meter. 

www.oz3edr.dk
Check klubbens hjemmeside for de seneste nyheder.

Vy 73 de OZ5BG, Bent

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 49 
E-mail:  oz7gz@edr.dk

Hermed indkaldes alle EDR medlemmer og RM'er i kreds 8
til det ordinære kredsmøde.

Søndag den 5. marts, 2006 - kl. 14.00
i Silkeborg afdelingens lokaler.
Tietgensvej 7, 8600  Silkeborg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om HB's arbejde
3. Forslag til debat
4. Opstilling af kandidater til

Formand
HB
RM

5. Eventuelt
På mødet skal der opstilles kandidater til EDR's styrende
organer. Mød derfor frem, og vær med til at bestemme
hvem der skal repræsentere kreds 8 i den kommende val-
gperiode.

Vy 73 de OZ7GZ, Lars
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OZ3NS Søren har arbejdet med computeren i biblioteket, så
det skulle være muligt at brænde cd'er (Nero) og OZ/DW Jens
arbejder på at skabe packet forbindelse til Skive, for at hente
DX-cluster informationer hjem.
Og så laves der selvfølgelig stadig printfilm, print mm.

Klubprojekter:
SC Analyser 2005 (Universal transistortester). QROlle tranceive-
ren (80 og 20 meter SSB, 10 watt). Ombygning af trådløse tele-
fon headset. 100 Mhz clock-oscillator til DDS.

Program:
21/2 Alm. klubmøde 
28/2 Alm. klubmøde
5/3 EDR kreds 8 møde i klubben; det er en søndag,

nærmere udsendes eller se i OZ.
7/3 Alm. klubmøde; 144 mc test ?
14/3 Alm. klubmøde

Vy 73 de OZ5JR Jan

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: EUC-MIDT, H. C. Andersens Vej 9, Bygning U05
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen, Gl. Århusvej 368, 8800 Viborg.
Telf.: 8663 9593
Lokalfrekvens: 145.475 Mhz
mailto:oz4vbg@qrz.dk
http://www.qsl.net/oz4vbg

Møder kl. 20.00:
Onsdage den 22. februar, 8. marts og 22. marts.

Afdelingens 65 års jubilæum:
Afholdes: Lørdag den 1. april kl. 19.00.
Sted: Restaurant Valentino, Sct. Mathiasgade 9 (Mathiassport).
Parkering: Preislers Plads, Gothersgade og Biblioteket Vester-
brogade.
Deltagere: Medlemmer med ledsager.
Pris: 100 kr. pr. deltager.
Tilmelding: Til OZ5LD, Leo på telefon 8660 1383
Såfremt jeg ikke er hjemme så giv besked til min telefonsvarer.
Besked senest den 24. marts.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS   OZ2EDR
Mødelokale: KFUM-Spejderne Skjoldhøj, Holmstrupgårdsvej
36, 8220 Brabrand.
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, Hindbærhaven 83, 8520
Lystrup. Tlf.: 8622 3229
E-mail: oz1kkh@tiscali.dk
Girokonto: 3 09 19 29
Postadresse: Formandens
www.qsl.net/oz2edr
e-mail adresse: oz2edr@qsl.net

Program 
Hver torsdag 19:30: Klubaften

Vy 73 de OZ1ISY - Søren

ÅRHUS NORD   OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elsted Skolevej 4, 8520  Lystrup.
Formand: OZ1RIK, Rikke Nielsen, Mykenevej 7, Hårup, 
8530  Hjortshøj. Tlf. 22 66 71 70. 
Lokalfrekvens: 145.500 MHz.
E-mail: oz2aan@qrz.dk
http://oz2aan.qrz.dk

Lokalafdelingen er åben onsdage kl. 19-21. Kom forbi og til-
bring et par hyggelige timer. Er du ny eller kommende radioa-
matør, er du naturligvis også velkommen til at kigge forbi på
en onsdag aften. 

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften:  Onsdag kl. 19:30.
Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, Østervold 46, 8900 Ran-
ders. Tlf.: 87120047
Giro konto: 2 14 61 69
E-mail: oz7rd@oz7rd.dk
Hjemmeside: oz7rd.dk
Forum: oz7rd.dk/forum

Program:
1/3 Auktion. Bemærk denne gang sælger vi også ger-

ne dine effekter mod et mindre beløb. Se nær-
mere på oz7rd.dk

12/4 Ordinær generalforsamling.

Siden sidst:
Onsdag d. 14/12-2005 holdt vi den årlige juleafslutning. Klub-
ben gav gløgg og æbleskiver. Stemningen var god og alle hyg-
gede sig. Til sidst lavede formanden en auktion over bordpyn-
ten ( små julestjerner ). Jeg fik mig da en købt men desværre
holdt den ikke længe… Man skal huske at vande sådan én.

Onsdag d. 19/1-2006 fortalte Steen, oz1sta om genopladelige
batterier. Det var med stor interesse at medlemmerne lyttede
med. Mange fik et helt nyt syn på hvorledes man skal behand-
le sine batterier og ikke mindst hvordan man ikke skal.
Der blev stillet en del spørgsmål fra medhørerne som også
beviser at emnet var noget der havde interesse.

For seneste info besøg da oz7rd.dk
Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole

SILKEBORG OZ7SAC   OZ8MW (contest)
Mødelokale: Tietgensvej 7, 8600  Silkeborg
Telefon: 8682 4283
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00
Formand: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Ege Alle 187, 
8600  Silkeborg. Telf. 8682 4786 E-mail: oz5jr@mail.dk
Girokonto: 9 21 18 88
Postadresse: Tietgensvej 7, 8600  Silkeborg
Lokalfrekvens: 145.225 hver aften
Homepage: www.qsl.net/oz7sac
E-mail: oz7sac@qrz.dk

Siden sidst og kommende aktiviteter:
På grund af flere forgæves forsøg på indbrud, får vi udskiftet
alle de små vinduer i toiletrummene, man spekulerer da også
på, hvilke slangemennesker, der skulle kunne klemme sig igen-
nem de små vinduer, og skulle det så lykkes, så render de uind-
budne dernæst ind i vore alarmsystemer, og vi ved at Omega
dernæst er på pletten, indenfor få minutter.
OZ7JI Jim var den første med en færdigbygget QROlle trance-
iver, og han beretter om flere fine QSO'er på 3742 lørdage og
søndage, med de andre QROlle operatører fra Norden.
OZ2JUM Jesper har også bestilt et byggesæt, så med tiden
skulle der så blive 4 kørende stationer i Silkeborg.
Når du får næste OZ i marts, er vores GF for længst overstået,
men herom mere næste gang.
Amsat-OZ (satellitter) får vi nu fremover som mail, hvilket giver
os mulighed for udskrift i farver, og jeg vil undersøge, om vis-
se dele af bladet må distribueres som e-mail til interesserede
medlemmer, idet diverse satellit links så kan benyttes direkte
fra det udsendte.
Har du været ude på en spændende rejse med mange fine digi-
tale billeder, så kunne det være interessant for os andre, at se
lidt af det du har oplevet. Klubben har en LCD projektor (for-
mat 800x600), skærm og vel også en bærbar computer til for-
målet, så hold dig endelig ikke tilbage. Vi håber OZ6CF Hen-
ning arbejder på en lille reportage fra USA. Hvis der er stem-
ning for det, kan vi også købe nogle  film fra forskellige DX-
peditioner.



OZ Februar 2006 __________________________________________________________________________ 129

Hej  - læs lige dette !
Jeg vil blot minde om, at rettelser til "hovederne" foregår via
kontoret, der SKAL have besked før mig!
"Hovederne" ligger (og bruges) flere steder, bl.a. også på EDRs
hjemmeside, og for ikke at skabe forvirring med "forskellige
hoveder" foregår styringen af disse (rettelser m.v.), via konto-
ret!
Derudover vil jeg bede jer IKKE at bruge en masse "fancy"
ting, når I indsender indlæg til afdelingsspalten via et word-
dokument og/eller min e-mail-formular (der er et word-doku-
ment), f.eks. automatisk nummerering af punkter i en dagsor-
den m.v. Det kan skabe visse problemer, når jeg videresender
min word-fil til hovedredaktøren, der skal indsætte den i sit
QUARK-program, hvorved alle "fancy formatteringer", fed
skrift m.v. forsvinder - eller i værste fald bliver oversat til "val-
apyk"!
Ligeledes vil jeg bede jer ikke anvende "tekstfelter" og/eller
rammer (kanter/skygge) ved fremhævning af f.eks. indkaldel-
ser til generalforsamlinger eller andre specielle arrangemen-
ter.
I er MEGET VELKOMNE til at oplyse, at et arrangement eller en
generalforsamling bedes "indrammet", så vil jeg gøre det på
en måde så "hovedredaktøren forstår det" - - hi hi - - OK ?

Og prøv så lige at sætte "Vis/skjul" til, når I arbejder i et word-
dokument, så vil I se, hvor mange overflødige mellemrum, lini-
eskift, tabuleringer m.m.m., der (måske) "kommer frem" - -
det er oftest et resultat af, at I har rettet i formateringen på
min formular og/eller indsætter en masse "blanke" mellem-
rum, tabuleringer m.m., der ikke "skal bruges til noget".
Vi i redaktionen bestræber os meget på at fremstille et så rig-
tigt - og pænt - OZ som muligt, og vi vil derfor være glade hvis
I vil hjælpe os med det ved at følge ovenstående små ret-
ningslinier. Tak!

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie, "Fie" - afd.red.

NYBORG   OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104, 5800  Nyborg.
Postadresse: Andekæret 55, 5300  Kerteminde.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ3TQ, Nicholas Plutte, Andekæret 55, 5300 Kerte-
minde. Tlf.: 65 32 36 99. E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk
Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr. 4356809459. 
DX-cluster OZ2DXB: Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr.
4356809459, mærket DX-cluster.
E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk 
Hjemmeside: http://www.oz2nyb.dk

Program.
16/2 DX-Pedition film aften. Der vises film fra Cam-

pbell Island ZL9, Clipperton Island FO0AA og Sou-
th Sandwich Island VP8THU.

23/2 PIC16 kursus -4. Introduktion til brænder og eks-
periment kortet K8048 og programmeringsværk-
tøjet MPLAB IDE v7.11. Små øvelsesprogrammer
afprøves.

2/3 PIC16 kursus -5. Øvelseprojekt: Beaconstyring
OZ3VHF. Hardware og software funktionsbeskri-
velse.

9/3 PIC16 kursus -6. Software flowchart, hvorfra pro-
grammet skrives.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

KALENDEREN
15/2 Vinterferie - intet afdelingsmøde
22/2 Klubaften
1/3 Klubaften
8/3 Klubaften
15/3 Klubaften
Se også kalenderen på http://oz2aan.qrz.dk.

Vy 73 de OZ2ALN, Allan

AALBORG   OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000  Aalborg.
Telf.: 98 13 95 35
Mødeaften: onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, Stammen 5, 9260 Gistrup.
Telf.: 9831 5273
Girokonto: 5 44 47 99
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ3REN   145.650
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk
E-mail oz8jyl@oz8jyl.dk

Medens jeg sidder her foran skærmen, tænker jeg på alle de
amatører der har antenner udendørs. Da jeg kom fra arbejde i
dag, målte jeg overisningen af mine antenner her til 22mm
istykkelse. Vi kan alle sammen krydse fingre for at det ikke
blæser for meget op i de næste dage hvor vi kun kan vente
frostvejr.
Sidste år var det stormen der tog vore antenner, så vi kan kun
håbe på mildere vinde.
Du har nu modtaget kontingentopkrævningen fra afdelingen.
Husk sidste rettidige betalingsdato er 15 marts. Det bedste for
dig selv, og vores frivilligt arbejdende kasserer, er hvis du til-
melder dig PBS, så går kontingentet direkte ind i afdelingens
regnskabsprogram.
Den store begivenhed i afdelingen her i foråret er AUKTIONEN
lørdag den 8 april med start kl. 12.00
Der er indlevering af effekter fredag den 7 april kl. 19.00 til
20.00  Ligeledes er der indlevering af effekter lørdag fra kl.
10.00 til 11.00 og eftersyn fra kl. 11.00 til 12.00
Rævejagterne i foråret bliver annonceret på repeaternyt man-
dag aften, hvor du også melder dig til.
Husk, de sidste nyheder fra afdelingen får du på repeaternyt.

vy 73 de OZ5HP,  Henning

De forsinkede

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ2KS, Johannes C. Sørensen
Rughaven 11. st.tv., 9000 Ålborg
Tlf.: 98 12 09 04
E-mail: oz2ks@edr.dk

KREDSMØDE afholdes

Onsdag den 15. marts kl. 20.00
i Aalborg afdelingens lokaler

Forchhammersvej 11
9000  Aalborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om HB`s arbejde
3. Forslag til debat
4. Opstilling af kandidater

1. Formand
2. HB medlem
3. RM-medlemmer

5. Eventuelt

Der skal til dette møde opstilles kandidater til formand, HB
og RM, jeg håber at mange EDR medlemmer møder op og
dermed har indflydelse på hvem der skal repræsentere
kreds 9 de næste 2 år.

Vy 73 de OZ2KS,Johannes
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Silent key

HVIDOVRE - OZ7HVI - OZ0P
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, telf.: 36 49 88 73
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1FBV, Erik Borgård Pedersen, Gillesager 156, 2.tv.
2650 Hvidovre. Telf.: 3647 1173
Postadresse: Postboks 14, 2650 Hvidovre.
Giro: 6 28 29 11
E-mail: oz7hvi@ready.dk
Hjemmeside: http://home.worldonline.dk/~oz7hvi/

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Under henvisning til foreningens vedtægter indkaldes til

Afdelingens GENERALFORSAMLING
tirsdag den 21. februar 2005 kl19.30 

Byvej 56  2650 Hvidovre
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være foreningen i hænde senest 14. februar 2006

Program:

21/2 Generalforsamling
28/2 Klubaften / efter generalforsamling.
7/3 Klubaften
14/3 Klubaften

Så står generalforsamlingen for døren. Det er som bekendt
foreningens øverste myndighed, og det er her beslutningerne
tages for de kommende år. Jeg vil derfor bede alle om at møde
op denne aften, og være med til at deltage i den demokrati-
ske proces. Der er nogle vigtige tiltag, som vi skal tage beslut-
ning om denne aften.
Vi har afsat den 28 feb. Til en drøftelse af generalforsamlin-
gen, hvis der skulle være et punkt der kræver yderligere
diskussion. 

Siden sidst:
Den 31 januar havde vi en aften om APRS. Der var rigtig man-
ge i salen denne aften, og vi fik en grundig gennemgang af
APRS systemet af det fremmødte "APRS team" Tak til Allan,
Carl og Jørn for deres indsats.

Vy 73 de OZ1FBV Erik

OZ7MM
OZ7MM Leo Jeppesen er den 7. januar 2006 død efter lang tids
kamp med sin sygdom.
Leo var tidligt med inden for amatørradio. Licensen fik han
allerede i 1938 og samme år var de en lille gruppe som danne-
de en EDR-afdeling for Nordsjælland. I de følgende år satte 2.
verdenskrig amatørbevægelsen helt i stå, men interessen var
der stadig og i januar 1947 blev der startet en EDR-afdeling for
Helsingør og Omegn med 7MM Leo som første formand.
Amatørarbejdet måtte vige i en lang årrække på grund af hans
erhverv. På sine ældre dage blev Leo aktiv igen både på radio-
en og i afdelingen, hvor Leo vil blive husket og savnet. Vore
tanker går til Leos efterladte.
Æret været hans minde.

På Helsingør afdelingens vegne OZ8BA

OZ7DR
En Oldtimer er gået qrt. Onsdag morgen den 28-12-2005 fik vi
besked om, at OZ7DR Hendrik Bram Hansen var død, efter kort tids
sygdom var han stille sovet ind. Hendrik blev 89 år.
Jeg har kun kendt Hendrik i ca. 2 år, det var en glædelig overra-
skelse, at min nye kærestes far var radioamatør, han var dog ikke
mere så aktiv, men vi talte en del om radioamatører dengang han
startede og nu. Han har haft et interessant liv og oplevet en hel del
i sit arbejde og med sin hobby.
Nedenstående uddrag af en artikel har jeg fået af hans søn Ole,
(Artiklen har tidligere har været bragt i OZ om Old Timer Hams)

fortæller om OZ7DR's store interesse for teknik og radiomodtag-
ning.
“Den egentlige radiointeresse blev vakt, da en julegavebog i 1926
indeholdt en konstruktion af en enlampe-modtager. Økonomien
bedredes da han startede en produktion af krystalmodtagere i
tændstikæsker, som blev afsat til skolekammeraterne.
I 1934 mødte han OZ7C, som fortalte om EDR, og indmeldelsen
kom hurtigt derefter som medlem nr. 818, og så har han været
medlem lige siden.
Interessen for modtagere og modtagning var stor, og året efter
blev han registreret som OZ-DR 212 og begyndte samtidigt at skri-
ve artikler til OZ. Det resulterede i overtagelse af DR-rubriken i OZ.
OZ-DR-212 deltog med liv og sjæl i EDR's foreningsarbejde, speci-
elt i Københavnsafdelingen, som dengang havde til huse i Cafe du
Prop!
OZ7DR har altid været mest interesseret i CW ragcheewing, dels
fordi fuld BK tillod en egentlig samtale uden for lange enetaler,
dels fordi han kunne ryge pibe i timevis uden at tage den ud af
munden.
Efter krigens ophør i 1945 gik det løs igen, nu med at ombygge
værnemagtsgrej. Takket være OZ7T's beretninger og artikler om
SSB blev det til en SSB fase-exiter og der kom lidt mere gang i fone-
aktiviteten. I 1952 kom der en 3 element beam på taget af huset i
Holte, og et 300 watt PA-trin hjalp godt med til at forøge antallet
af nye lande på DX.
Der blev dog ikke så megen tid som ønsket til amatørarbejdet for-
di 7DR i 1950 oprettede den første fabrik til fremstilling af kvarts-
krystaller (DANTRONIC A/S) og udviklingen på dette område tog
det meste af hans tid. Bedre blev det ikke da han i begyndelsen af
60'erne begyndte at interessere sig for edb. Det blev bl.a. til en
uddannelse som edb-programmør (Fortran), og i 1964 installerede
han et IBM 1130 anlæg til styring af krystalproduktionen på fabrik-
ken i Søborg.”
På trods af den manglende tid var interessen for kortbølge dog
usvækket, i høj grad stimuleret af det månedlige møde i "fredags-
klubben" som siden 1938 har holdt et månedligt møde med med-
lemmerne OZ4FT - 4U - 2Q - 7T - 5Q - 7BO - 7XA - 80 - 6K - 7BR- 7DR
og SM7HZ.
OZ7DR var aktiv på alle bånd, FM på 70 cm, FM og SSB på 2 meter
og CW og lidt SSB på alle HF båndene med en W3DZZ antenne
monteret under taget."
OZ7DR Hendrik vil blive husket af mange, æret være hans minde. 

OZ1BJF

OZ1Q
Efter kort tids sygdom døde OZ1Q, Børge Hillfred på Sønderborg syge-
hus, d. 18.decemberr 2005
Børge fik licens til kortbølgeradio allerede før 2. verdenskrig.
Han brugte flittigt nøglen til hele verden.
Børge havde feriebolig i Spanien, hvor han og hustruen, Karen, tog
ned på skift, for fuglene og specielt papegøjen Jacob, skulle ikke være
alene.
Det blev til mange QSO'er Spanien - Danmark. Børge havde radioud-
styr og venner begge steder
Børge spillede ved EDR's 25 års jubilæum. hvor OZ1TX også var med,
men vi kendte ikke hinanden dengang. Sidste gang vi mødte Børge var
ved EDR's 75 års jubilæum i Odense.
Udover Radioen havde Børge mange interesser.
Børge sejlede nogle år med sin store motorsejler,  Afrodite . Børge hav-
de fuglevoliere med mange fugle, men kærest var hans elskede snak-
kende papegøje: Jacob. 
Børge var violinist. Dannede eget orkester: kapelmester Børge Hillfreds
orkester, der bl a., i en årrække, spillede de elskede middagskoncerter
i Radioen fra Wivex.
Børge sejlede på luksuslinere i Caribien, hvor han spillede både taffel-
og dansemusik. Senest spillede Børge i forskellige symfoniorkestre. 
OZ 1 Q var en venlig mand, høflig og elskværdig, en rigtig nobel gent-
leman, altid med sin elskede cigar eller pibe.
Svendborg - Morgenringen samler dagligt gode venner i mange aldre
Vi havde fornøjelsen af, at have 1Q som leder: Oldermand i en årræk-
ke 
Han var en god kollega, der vil blive husket og savnet 
Æret være hans minde.

På vegne af Svendborg -morgenringen
OX 1 LCB og OZ 1TX
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EDR-AMAGER-afdeling:
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, 
telf. 3259 7904

EDR-BALLERUP-afdeling:
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, 
telf. 4468 1773

EDR-BIRKERØD-afdeling:
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, 
telf. 4817 0013

EDR-BORNHOLM-afdeling:
Formand: OZ4DZ, Rose Hansen, 
telf. 5695 1958

EDR-ESBJERG-afdeling:
Formand: OZ1FUS, Lars J. Hansen, 
telf. 7513 8203

EDR-FREDERICIA-afdeling:
Formand: OZ7TT, Bent G Johansen, 
telf. 7592 3538

EDR-FREDERIKSHAVN-afdeling:
Formand: OZ1DWF, Leif Aaen, 
telf.

EDR-FREDERIKSSUND-afdeling:
Formand: OZ1DUG, Joamkim Soya, 
telf. 4717 1122

EDR-GIVE og OMEGN-afdeling:
Formand: OZ6KH, Villy Hansen, 
telf. 7532 2680

EDR-GLADSAXE-afdeling:
Formand: OZ7TA, Jørgen Kragh, 
telf. 4817 6755

EDR-GRENÅ-afdeling:
Formand: OZ1GBW,Kurt Rasmussen, 
telf. 8632 2954

EDR-HADERSLEV-afdeling:
Formand: OZ2BBH, Bent Bendorff, 
telf. 7458 3115

EDR-HELSINGE-afdeling:
Formand: OZ1DQG, Leif Hede, 
telf.

EDR-HELSINGØR-afdeling:
Formand: OZ8TU, Jochim Thede, 
telf. 3079 9253

EDR-HERNING-afdeling:
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, 
telf. 9736 6086

EDR-HILLERØD-afdeling:
Formand: OZ2IC, Ib W. Christensen, 
telf. 4828 4445

EDR-HOLBÆK-afdeling:
Formand: OZ8ZS, Henrik Sehested, 
telf. 5965 1504

EDR-HOLSTEBRO-afdeling:
Formand: OZ1JMO, Anker Sørensen, 
telf. 9742 2541

EDR-HORNSYLD-afdeling:
Formand: OZ1HPD, Villy Nielsen, 
telf.

EDR-HORSENS-afdeling:
Formand: OZ2LJA, Leif Jensen, 
telf.

EDR-HURUP-afdeling:
Formand: OZ1ENY, Ruben Lassen,
telf.  9793 8611

EDR-HVIDOVRE-afdeling:Formand:
OZ1FBV, Erik B. Pedersen, 
telf. 3647 1173

EDR-KALUNDBORG-afdeling:
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick, 
telf. 5959 7719

EDR-KOLDING-afdeling:
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, 
telf. 7551 8894

EDR-KØBENHAVN-afdeling:
Formand: OZ5LH, Jørgen L. Hansen, 
telf. 3969 6262

EDR-KØGE-afdeling:
Formand: OZ7IT, Jørgen Balslev, 
telf. 5652 9915

EDR-LOLLAND-afdeling:
Formand: OZ1BSS, Søren Jørgensen, 
telf. 5476 1155

EDR-LOLLAND-FALSTER-afdeling:
Formand: OZ4LR, Lene Rask, 
telf. 4038 4025

EDR-LØGUMKLOSTER-afdeling:
Formand: OZ1GGQ, Justus Erichsen, 
telf. 7477 5141

EDR-MORS-afdeling:
Formand: OZ5LY, Bent Heilemann, 
telf. 9776 4049

EDR-NORDALS-afdeling:
Formand: OZ9QQ, Kjeld E. Petersen, 
telf. 7445 8625

EDR-NYBORG-afdeling:
Formand: OZ3TQ, Nicolas Plutte, 
telf. 6532 3699

EDR-NÆSTVED-afdeling:
Formand: OZ7XV, Villads Villadsen, 
telf. 4092 1523

EDR-ODENSE_CITY-afdeling:
Formand: OZ1IZL, Jan Sørensen, 
telf. 6615 2141

EDR-ODENSE-afdeling:
Formand: OZ1LQH, Rene Olsen, 
telf. 6615 5487

EDR-ODSHERRED-afdeling:
Formand: Jørgen S. Jensen, 
telf. 2241 3598

EDR-RANDERS-afdeling:
Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, 
telf. 8712 0047

EDR-RIBE-afdeling:
Formand: OZ1ERW, Hans W. Jensen, 
telf. 7542 3984

EDR-RINGSTED-afdeling:
Næstformand: OZ1FJB, Lars Erik Hinrichsen,
telf.

EDR-ROSKILDE-afdeling:
Formand: OZ1RH, Palle P.-Hansen, 
telf. 2923 6072

EDR-SILKEBORG-afdeling:
Formand: OZ5JR, Jan L. Christensen, 
telf. 8682 4786

EDR-SKANDERBORG-afdeling:
Formand: OZ5KM, Kjeld Majland, 
telf. 8657 9242

EDR-SKIVE-afdeling:
Formand: OZ3MC Martin Mortensen, 
telf. 9754 5381

EDR-SKÆLSKØR-afdeling:
Formand: OZ1FQR, Bent Hansen, 
telf. 5819 5765

EDR-SORØ-afdeling:
Formand: OZ1DZO, Rasmus Sørensen, 
telf. 5852 1229

EDR-STRUER-afdeling:
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, 
telf. 9785 3809

EDR-SVENDBORG-afdeling:
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen, 
telf. 6250 2272

EDR-SYDSJÆLLAND-MØN-afdeling:
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen, 
telf. 5581 7226

EDR-SÆBY-afdeling:
Formand: OZ1IPU, John Sørensen, 
telf. 9846 3311

EDR-SØNDERBORG-afdeling:
Formand: OZ1KVB, Erik Simonsen, 
telf.

EDR-THISTED-afdeling:
Formand: OZ4EI, Erik H. Jakobsen, 
telf. 9792 5304

EDR-VEJEN og OMEGN-afdeling:
Formand: OZ1AMK, Poul Damberg, 
telf. 75 36 41 08

EDR-VEJLE-afdeling:
Formand: OZ1NQ, Nis P. Kock, 
telf. 7586 5854

EDR-VESTFYN-afdeling:
Formand: OZ4NL, Henning P. Larsen, 
telf. 6440 2308

EDR-VESTSJÆLLAND-afdeling:
Formand: OZ2ADU, Rene Pedersen, 
telf. 5837 0558

EDR-VIBORG-afdeling:
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen, 
telf. 8663 9593

EDR-AABENRAA-afdeling:
Formand: OZ7UE, John Hoeg, 
telf. 7460 8507

EDR-AALBORG-afdeling:
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, 
telf. 9831 5273

EDR-ÅRHUS NORD-afdeling:
Formand: OZ1RIK, Rikke Nielsen, 
telf. 2266 7170

EDR-ÅRHUS-afdeling:
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, 
telf. 8622 3229

NUUK   OX3NUK:
Formand : OX/LA5KW

Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger
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Betafon...............113, omsl. v. bagsiden

Dixit Grafisk ......................................113

HS-tryk .................................................81

Norad...................................................68

Radioamatørernes 

forlag ApS ............................... bagsiden

RF-Connection.....................................81

TEC-Erhvervsakademi Øresunf...........66

Århus Nord camping ..........................84

Århus Radiolager......omslag v. forsiden

De kommercielle annoncer i OZ koster:
1/1 side ...................................................................1.650 kr.
1/2 side ......................................................................890 kr.
1/4 side ......................................................................585 kr.
1/8 side ......................................................................360 kr.
1/16 side ....................................................................240 kr.

Forhør venligst nærmere vedr. farveannoncer, rabat ved
flere indrykninger og mulighed for opsætning m.v. hos
annonceafdelingen.

Carsten Brendstrup-Hansen
Blomstervænget 11,
2800 Lyngby
tlf. 45 87 16 56 
E-mail: brendstrup-hansen@post.tele.dk

Annonceindex

AMATØRANNONCEAMATØRANNONCEAMA
Amatørannoncer sendes til Radioamatørernes For-
lag ApS Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, bilagt
betalingen i check eller evt. i gængse frimærker.
Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af
siden med indholdsfortegnelsen og for sent ind-
sendte annoncer henlægges til næste nummer af
OZ. Kun for medlemmer og medlemsnummer skal
oplyses sammen med indsendelse af annoncen.
Alle medlemmer har mulighed for at få bragt 2 gra-
tis amatørannoncer årligt regnet fra april til marts
nummeret. Hver annonce må være på max. 50 ord;
flere ord betales efter sædvanlig takst. For at lette
administrationen skal disse annoncer mærkes gra-
tis.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og
adresse eller call - og optages ikke, hvis underskrif-
ten kun er et telefon-nr. Annoncer med kommerci-
elt sigte optages ikke som amatørannoncer.

Sælges: 70 MHz transverter byggesæt som beskre-
vet i OZ, december 2004, sælges til fordel for
OZ7IGY. Byggesættene der blev lavet sidste vinter
blevrevet væk og solgt til flere lande! Derfor har vi
lavet en ny portion.Pris er 875 kr inkl. levering i
Danmark og efter "først til mølle først male"-prin-
cippet. Se mere om hvordan du bestiller her: 
OZ2M, Bo Hansen, OZ2m@mail.dk
www.rudius.net/oz2m/70mhz/transverter_dan.htm

Købes: 2m håndstation IC-2SET. Gerne med defekt
batteri.
OZ9OY, Tlf. 97 12 63 64

Sælges: Kenwood Transciver TS 520. Kenwood
Tuner AT 200. Kenwood Lavpasfilter LF 30A kr.
2.300,00.
OZ9VH Per, Tlf. 75 64 45 17

Købes: "Folketranscieveren "SS-105, skal være OK.
Kortbølge Amatørens Håndbog 1960, OZ1955-2004
(hele årgange).
OZ9BBB, Bjørn, Tlf. 47 98 44 01/ beckmann@webs-
peed.dk

Sælges: Kenwood TS50S Transceiver, 100W - modi-
ficeret med CW filter 500Hz samt TX åbnet for hele
RX-området! Stationen indkøbt til projekt med
hjemtransport af båd fra Caribien, men på grund af
dødsfald (ikke mit) aflyst! Stationen har aldrig
været i brug - pris 4600 kr. eller bud?
OZ1IJV Ove tlf. 59 43 36 35

Tilbud til amatører: Lej en hytte i Nordgrønland i
bygden Prøven ved Upernavik. Din store chance for
at opleve Grønland for en rimelig pris (bortset fra
rejsen) jolle med påhængsmotor kan også lejes. Bil-
leder snart på www.westgreenland.com. Lang-
tidsleje kr. 1.000,- pr. uge.
OZ1UJ, OX3UJ joki@upernavik.gl  ferie til
10.02.2006

Købes: Rørsokler til værnemagtsrør RV2 P 800. 4-
kantet voltmeter m. trykknap til skift mellem 3 og
180 volt (fra Torn.Eb) Porcelænskondensatorer
brugt af værnemagten. Røde "SIEMENS" porce-
lænsmodstande (samme). Jeg vil også gerne købe
Fu.Hec. og Torn.Fu.b og diagrammer til samme.
(evt. andet tysk radiogrej og tilbehør).
OZ1DCE Uffe Rosenkilde, Tlf. 20 87 91 93


