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Redaktionelt
Velkommen til første forårsnummer af OZ 2006. Udover nogle gode tekniske artikler, som jeg håber
læserne vil glæde sig over, så er der i dette nummer flere indbydelser til forskellige “HAM-arrange-
menter”. Udover EDR’s sommerlejr, som du kan læse om på side 181, så er der Nordisk VHF-UHF-SHF
stævne i begyndelsen af juni måned. Det finder du mere om side 177. Kan du ikke vente med at møde
vennerne, så tag til Agerskov forårsmarked 1. april. De nærmere detaljer kan læses side 180. Vil du til
udlandet er der muligheder i såvel nord og syd, nærmere betegnet Finland og Tyskland. Sidstnævnte
arrangement er det kendte “Ham radio” i Friedrichhshafen. Information herom på side 181.
Nu behøver man jo som rdaioamatør ikke drage af huse, for at møde ligesindede. Det kan også ske
trådløst, og f.eks. Skærtorsdagstesten har i over 25 år været et sted, hvor man kunne hilse på gamle
og nye danske amatører. De senere år har det knebet med deltagelsen, men læs herunder hvilke ini-
tiativer, der kan få liv i dette arrangement igen
Jo der er skam masser af aktiviteter for radioamatørerne. Vi mødes måske i forbindelse med en eller
flere af disse. Ellers  helt sikkert i næste måned, når OZ april udkommer

HR
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Skærtorsdagstesten 2006.
Skal vi fortsat holde liv i at have en aktivitet på en Skærtorsdag, må der ske en tilpasning til de
foreliggende muligheder.

Skærtorsdag er helligdag i Danmark, ikke i andre lande.

I erkendelse af, at deltagertallet især fra Grønland og til dels fra Færøerne har været faldende gen-
nem de senere år, er denne test gået fra "hård" konkurrence til noget der ligner et "QSO-party"
og har nu nået tæt på "smertegrænsen" for sin eksistens.

Komiteen bag testen har derfor besluttet at udvidde kredsen af mulige deltagere ved at tillade
QSO imellem de hidtidige deltager fra OX, OY, OZ og danske statsborgere eller dansktalende radi-
oamatører udenfor det danske rigsfællesskab.
Man håber med dette tiltag at puste nyt liv i denne test, som løb af stablen første gang i 1981, med
hjælp fra bl.a. OZ8T og OZ1LO.

Baggrunden for det dalende deltagertal især fra Grønland kan i store træk henføres til, at der ikke
længere udsendes nær så mange teknikkere/ skolelærere med amatørradio som hobby, og sam-
menstuvning i store betonkarreer er heller ikke noget der fremmer amatørradio. 
Disse forhold vil nok ikke forbedres med årene, tværtimod.

Frekvensområderne er blevet præcisiseret og for de, der ude på distance vil deltage, er det en for-
del med et meget begrænset opkaldsområde, hvilket gør monitering overkommelig.
Der er i denne test et problem omkring båndhop som fortrinsvis foretages af de mere veludruste-
de stationer og efterlader derved alle de "små" deltagere uden nogen modpart at kalde.
Det har ofte forekommet, at den attraktive station IKKE vender tilbage til det oprindelige bånd.
Denne tilstand har, gennem årene, ganske givet afholdt et antal OZ stationer fra at deltage.

Med kun ganske få deltagere fra Grønland bliver dette problem mere udtalt, og det må derfor
henstille til deltagerne derfra at lytte i bund og tømme en frekvens for mulige deltagere inden et
båndhop, eller komme med en melding om, at man er tilbage på frekvensen i løbet af kort tid.

For at få en ide om forholdene kan man monitere på de kendte NCDX- beacons på 14,100, 18,110,
21,150, 24,930 og 28,200 MHz.
18 og 24 MHz båndene er ikke med i testen.

På genhør d. 13 Maj i Skærtorsdagstesten.
Vy 73 Peter, OZ5WQ
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At være radioamatør!
Radioamatør, hvad er det? Det vil masser af bladets læsere
garanteret have masser af bud på. For nogle er radioamatør-
gerningen at køre så mange forbindelser som overhovedet
muligt, for andre at få bekræftet verdens lande med QSL på
blot eet eller samtlige bånd, at bygge sit udstyr selv, at lave
antenner, at køre SSTV, at være aktiv i klubben, at lave forbin-
delser via månen eller hvad man ellers beskæftiger sig med
som radioamatør. På forsiderne af OZ i november og december
2005 kunne vi se et stort spring i, hvilket udstyr vi amatører fin-
der glæde i at benytte. Det ene billede viste en hjemmebygget
station, det andet viste en fabriksfremstillet station at nyeste
model. Fælles for dem begge er glæden ved at bruge statio-
nen, hvadenten den er købt eller hjemmelavet.
Forsiden på dette OZ viser en stak gamle og faktisk udrange-
rede 4 meter radioer, som jeg har fået af en god ven, der vid-
ste de kunne bruges blandt radioamatører. Hvad er det så jeg
vil sige med denne tekst, her helt forrest i OZ?  Jo, - glæden var
for ham at give noget bort, hvad der i hans virksomhed skulle
have været ud til højre, for nu at vide, at flere af disse radioer
er i daglig drift hos radioamatører der går på opdagelse på 70
MHz båndet. Netop dette bånd byder på gode rækkevidder,
endda nogle gange mere end tusinde kilometer på FM, hvis du
er der på rette tid!!  Jeg var heldig at være der, da forholdene
gav fine forbindelser til Slovenien og England, hvor min gen-
brugsradio gav mig en vældig oplevelse!
Prøv selv at se, om du kan finde en gammel taxaradio der lig-
ger gemt på en hylde, få fat i et par krystaller, og lav en  GP-
antenne eller en endefødet halvbølgeantenne.  Hver tredje
torsdag i måneden er der 70 MHz aktivitetstest hvor der er fine
muligheder for gode forbindelser med simple midler. Netop i
dette forum har jeg oplevet glæden ved at være med, med
genbrugsmateriel og en hjemmelavet antenne. God fornøjel-
se!

Vy 73 de OZ1EBA, Mogens Krause Dam.
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Transceivere, Antennerotorer, Tilbehør
m.m. til Amatørradio til lands og vands

RF analysatorer

Antenner og tilbehør m.m.

Transceivere og tilbehør til landmobil,
Fly, Marine

Meteorologi programmer m.m.

Antenner, rotorer m.m.

Transceivere, modtagere, scannere m.m.
Landmobil, Fly, Marine, Amatør.

Transceivere, tilbehør m.m. til
Amatørradio.

PA-trin m.m..

Antenner filtre m.m.

Vejrstationer m.m.

PC-styrede modtagere
scannere m.m.

HF antenner, tysk kvalitet

Professionelle antenner,
filtre m.m.

Dansk kvalitetsprodukt.

WWW.NORAD.DK - Danmarks største udvalg i AMATØRRADIO
KLIK IND OG SE ALLE DE GODE TILBUD !

Vi tilbyder financiering via Sparbank Vest Direkte

Velkommen til masser af spændende oplevelser med 
amatør-radio - verdens bedste hobby

Vi er autoriseret dansk distributør for nedennævnte fabrikker
og vi har eget serviceværksted

Din sikre forbindelse til det store udvalg !
Nyere brugt udstyr tages i bytte

Måleinstrumenter m.m.

VHF-UHF retningsantenner for
Amatørradio og Landmobil anvendelse
i svensk kvalitet

Elektroniske
antenneomskiftere
lynbeskyttelse m.m.

Kortbølgemodtagere m.m.

Vi ses til Sønderjysk Forårsmarked i Agerskov d. 1. april 2006
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Inden du lodder
Måske har du tidligere prøvet et af de mange
byggesæt, der findes på markedet. Her fik du
sikkert leveret alle komponenter, printplade og
måske også kasse knapper, kontakter mm. 
Det gør det  hele meget nemmere; men min
erfaring er at desværre er ikke alle byggesæt til-
rettelagt således, at det er nemt for den uerfar-
ne at gå til. Eksempelvis er print ofte lagt så
kompakt ud, at loddearbejdet bliver svært.
I denne serie skal du selv skaffe komponenter,
print og øvrige stumper.
I styklisten ved hvert projekt og afsnittet "Ind-
køb - det skal du bruge" forsøger jeg at forklare,
hvad det er, du skal bede om. 

Du bliver sikkert alligevel i tvivl om noget; men
så spørg mere erfarne selvbyggere. De findes
faktisk rundt omkring, og vil hellere end gerne
besvare også dine spørgsmål.

Har du kun den viden, som hæftet fra Radioa-
matørernes Forlag ApS: "I luften med operatørli-
cens (D-licens)" giver, så vil du kunne hente nyt-
tig ekstra viden i Vejen til Sendetilladelsen 7.
udg. - i det følgende benævnt VTS - (Fås også hos
Radioamatørernes forlag ApS), som jeg anbefa-
ler, når informationerne i disse artikler ikke slår
til. 
En anden mulighed er bibliotekets elektronik-
bøger.

Hermed starter en serie for dig, der gerne vil prøve at bygge noget
elektronik; men som føler, at den tekniske viden, du erhvervede for
at opnå operatørlicensen, ikke helt slår til.
Der beskrives en række elektronik byggeklodser, der kan bygges og
afprøves en ad gangen. Den økonomiske risiko bliver herved mini-
meret, og hvert projekt er så tilpas enkelt, at eventuel fejlfinding
bliver overkommelig, også selv om man ikke har det helt store tek-
niske overblik.
Med en enkelt legoklods er det begrænset, hvad man kan bygge.
På samme måde er det med de elektroniske klodser; men allerede
den første klods - en LF-forstærker - kan dog anvendes til mindst et
færdigt brugsapparat. 
Lige som børnenes byggeklodser, kan denne series byggeklodser
bruges i forskellige byggerier efter eget valg. I løbet af serien vises
et eksempel på hvorledes klodserne kan samles til en enkel modta-
ger til 80 m.
Du kan vælge blot at bygge det enkelte projekt efter byggebeskri-
velsen. Er du omhyggelig og får loddet det rigtigt sammen, er chan-
cen, for at det virker med det samme, ret stor.
Vil du vide lidt mere om funktionen, eller driller det trods al omhu,
så er de fleste projekter forsynet med afsnit med overskriften:
"Sådan virker den" og "Fejlfinding".
Det er ikke nødvendigt med en stor park af måleinstrumenter eller
værktøj. Du kommer langt med et universalinstrument f.eks. det
billigste digitalvoltmeter fra "Harald Nyborg", så der er sådan set
ikke meget at betænke sig på.
Gå bare i gang

Elektronik byggeklodser til kommunikation

1.del:

En LF-forstærker
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Første byggeklods er en LF-forstærker med en udgangseffekt på ca. 1 watt.
Du vil kunne finde tusindvis af anvendelser for sådan en sag - Nåh ja i hvert tilfælde et par stykker.
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Om projektet
Lad os lige tage et kig på diagrammet figur 1,
inden du går i gang med det praktiske. Forstær-
keren er bygget op omkring to blokke - de to
trekanter i diagrammet. Det er to integrerede
kredsløb (IC'er). Det første (IC1) er en forforstær-
ker og det sidste (IC2) er udgangsforstærkeren,
der kan levere omkring en watt til en højttaler
eller en hovedtelefon. 
Imellem de to IC'er sidder P1, der er et potentio-
meter (en variabel modstand), med hvilket for-
stærkningen kan indstilles manuelt, således at
du får et passende lydniveau.
I et integreret kredsløb har fabrikanten gjort det
meste af arbejdet, således at du med nogle få
ydre komponenter kan lave en konstruktion, der
ellers ville kræve mange transistorer, modstande
og andet godt.
Forstærkningen i forforstærkeren bestemmes af
modstanden mærket R4. Med en værdi på 1
Mohm som angivet i styklisten forstærker IC1
indgangssignalet ca. 100 gange. Udgangsfor-
stærkeren er fra fabrikantens side indstillet til at
forstærke signalerne ca. 50 gange.
Med P1 skruet helt op vil den samlede forstærk-
ning altså blive 100 gange 50 dvs. 5000 gange.
Der skal derfor ikke tilføres indgangen mange
millivolt (mV) signal  fra f. eks. en mikrofon eller
detektoren i en modtager, for at få et hørbart
signal i højttaleren.
Fabrikanten har indbygget et sikringskredsløb i
IC2, således at den selv skruer ned, hvis tempera-
turen bliver for høj, eller du f. eks. er kommet til

at kortslutte udgangen. Køling - så kredsen ikke
bliver for varm, - sker i øvrigt ved at de tre mid-
terste ben i hver side ( ben 3,4,5 og 10,11,12) lod-
des fast til stelplanet på kobbersiden.

Indkøb - det skal du bruge
Modstande kender du fra pensum til operatørli-
censen. De er i diagrammet mærket R + nummer.
I styklisten kan du se, hvilken værdi de forskelli-
ge numre skal have. Modstande fås i forskellige
udførelser; men i LF-forstærkeren skal du bruge
almindelige metalfilm 5 %, ¼ W modstande.
Værdierne fremgår af styklisten. Modstandene
er mærket med farvede ringe. I VTS s. 128 kan du
se farvekoden, og hvordan man aflæser værdi-
en.
Kondensatorer hører ikke med til operatørlicens
pensum. Populært sagt er en kondensator en
komponent, der tillader vekselspænding at pas-
sere og spærrer for jævnspænding. Deres værdi
(kapacitet) angives i pF ( picofarad), nF ( nanofa-
rad) og uF ( mikrofarad) Se evt. VTS side 26 for at
få mere at vide om denne komponent. I dia-
grammet er de angivet med C + nummer. Når
kondensatoren skal være 100nF (0,1 uF) eller
derunder, bruger jeg som regel keramiske kon-
densatorer. Bed om 2 modul, så passer afstanden
mellem tilledningerne til hullerne i printet. En
keramisk kondensator kan typisk tåle 50V eller
mere, hvilket jo er rigeligt, når forsyningsspænd-
ingen til vores forstærker er væsentligt mindre.
Når kondensatoren skal have en værdi over 1 uF
bruges oftest elektrolytkondensatorer. 

Figur 1. Diagram af forstærkeren
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De fremstilles til forskellige spændinger. I stykli-
sten er angivet 16 V; men ofte vil din forhandler
tilbyde typer med højere spænding, Det betyder
intet. Dog kan kondensatorer til meget høje
spændinger komme til at fylde for meget rent
fysisk. 
Elektrolytkondensatorer fås med tilledninger ud
af samme ende (radiale til lodret montering)
eller med ledningerne ud af hver sin ende (aksi-
ale til vandret montering) begge typer kan
anvendes i LF-forstærkeren; men printet er
udlagt til lodret montage. Har du kun en til
vandret, bøjes blot den ene tilledning ned langs
siden af kondensatoren.
Potentiometeret P1 bør være logaritmisk, hvilket
betyder, at modstandsværdien ikke ændrer sig
lige meget under drejningen. Et lineært kan
også bruges; men indstillingen af lydstyrken bli-
ver lidt mere besværlig. Du kan få en type med 4
mm aksel eller med 6 mm aksel. Hvilken du væl-

ger er underordnet bortset fra at en eventuel
knap skal passe til akslen. 
Evt. kan du i første omgang nøjes med et trim-
mepotentiometer (lodret montage), der loddes
direkte på printspydene, evt. med hjælp af et par
korte tråde.

IC'er
IC'erne kan evt. monteres i en fatning. Det er
ikke nødvendigt med fatninger i denne kon-
struktion; men indebærer den fordel, at du ret
nemt kan prøve at skifte IC'erne ud, hvis et eller
andet ikke vil som du vil. 
Hvis du vælger fatninger, skal du bruge en 8
polet og en 14 polet type. Den bedste slags er
efter min mening "tulipanfatning", som jeg vil
anbefale, selv om den er en smule dyrere end
"almindelige” fatninger. 
Enhver løsdelsforhandler bør kunne levere alle
stumper, sikkert til forskellige priser. 

Stykliste LF-udgang

R1, R2 100 kohm
R3 10 kohm
R4 1 Mohm (se tekst)
R5 2,7 ohm
R6 100 ohm

P1 10 k log potentiometer mono, 4
eller 6 mm aksel
Evt.. blot et 10 kohm trimmepo-
tentiometer

C1, C4, C5, C8 100 uF/16 V stående
C2 1uF/16 V stående
C3 22 uF/16 V
C6, C7 0,1 uF ker

IC1 TL081
IC2 LM380
Evt. IC-fatninger

9 printspyd.

Print

Desuden evt. en højttaler eller hovedtelefon
4 - 16 ohm

En højttaler bør ikke være for lille og skal
kunne klare mindst 1 W.
En fra en kasseret radio er fin til formålet.

Komponenterne til LF-forstærkeren. Øverst
modstande. Dernæst tv. printspyd og th. kerami-
ske kondensatorer. Herunder elektrolytkonden-
satorerne tv til lodret montage og th en enkelt
til vandret montage. Derunder er tv. to IC-sokler
og th. de to IC'ere. Nederst to potentiometre.
Det ene med 6 mm aksel, det andet med 4 mm
aksel
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Jeg har kigget i kataloget fra RC-Vejle elektro-
nik, og den samlede pris (et styks priser) løber
her op i omkring 60 kr. uden højttaler

Printet
Det største problem som ny selvbygger er nok
fremstilling af et print. På figur 2 kan du se,
hvorledes det skal se ud.

Figur 2. Printudlægget. Det skal ætses så 
teksten kommer til at stå retvendt

Hvis din lokale afdeling råder over udstyr til
printfremstilling, eller du kender nogen, der har
mulighed for at hjælpe, så er det absolut at
anbefale at benytte sig heraf. Hvis ikke proble-
met kan klares på denne måde, har jeg i til-
lægget til denne artikel beskrevet, hvorledes du
kan lave print, efter det jeg kalder husmandsme-
toden.

Byggevejledning
Generelt vil jeg anbefale, at du tager en kompo-
nent ad gangen. Følg med på diagrammet og
find komponenten på tegningen af komponent-
placeringen, figur 3, så du kan kontrollere, at
den sidder rigtigt.
Vær omhyggelig med lodningen. Er du usikker
på, om du lodder rigtigt, så få en mere erfaren
selvbygger til at hjælpe dig i gang. 
Normalt siger man, at du bør starte med de lave-
ste komponenter og fortsætte med dem der er
lidt højere osv. Jeg plejer nu at starte med print-
spydene, idet hullerne undertiden skal udvides
lidt (ved at vippe boret en smule) for at få print-
spyddet helt i. Når et spyd er presset i vendes
printet og der loddes på kobbersiden.
Herefter sætter jeg eventuelle fatninger til IC'er
i. Husk at vende disse, således at buen, eller hvad
der ellers er af mærke, vender som IC'en skal
vendes. Pas på ikke at tilføre for meget loddetin,
når du lodder fatningen i. Evt. kan du med et
ohmmeter kontrollere, at de forskellige ben ikke
har forbindelse til naboben, med mindre det er
meningen, de skal have dette. 
Nu kommer turen til modstandene, hvis tilled-
ninger bøjes, så de passer i printet. Modstande
må gerne røre printpladen, og det er ligegyldigt,
hvad vej den vender. Tag en af gangen, lod og
klip den overskydende ledning af.
Så monteres de to keramiske kondensatorer, der
heller ikke kan vendes forkert. Så er turen kom-
met til elektrolytkondensatorerne. De skal ven-
des rigtigt. Minussiden er markeret med en kraf-
tig streg evt. med minusser i. I den lodrette type
er plus tilledningen lidt længere end minusled-
ningen - lige indtil du har klippet i den. 

Fig. 3 komponentplacering

LF-forstærker

LF-forstærker
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Ved den liggende type kan minusledningen ken-
des på, at den er forbundet til det aluminiums-
bæger kondensatoren er lavet af, medens plus-
ledningen er isoleret fra bægeret. I øvrigt er der
oftest en rille i hylsteret ved plusenden. Til slut
monteres halvledere (dioder, transistorer og
IC'er). I LF-forstærkeren er det de to IC'er. Har du
valgt ikke at bruge sokkel, så kontroller en
ekstra gang, at IC'en vender rigtigt, inden du
lodder. Det er ret besværligt at få en sådan fyr
ud igen, hvis den er loddet forkert i.

Afprøvning
Når alt er monteret, kontrolleres lodningerne
endnu engang. Se godt efter, at der ikke er lod-
detin mellem baner, der ikke skal have forbin-
delse. Husk at langt de fleste fejl skyldes dårligt
loddearbejde. 

Forbind med et stykke ledning en højttaler til ud
og stel, og tilslut plus og minus ca. 12-14 V til for-
stærkeren. De fleste strømforsyninger, der kan
afgive et par hundrede milliampere, kan bruges,
og i mangel af en strømforsyning kan et 9 V bat-
teri anvendes ved afprøvningen. Den spænding
du forsyner forstærkeren med kaldes i det føl-
gende for batterispændingen, uanset at den
måske kommer fra en strømforsyning. Har du
mulighed for at måle strømmen til forstærkeren,
kan du kontrollere, at den bruger 10-20 mA. Det
sker ved at indskyde milliamperemeteret i mel-
lem plus på batteri/strømforsyning og forstærke-
ren. 
Er strømmen flere hundrede mA, er der sandsyn-
ligvis en kortslutning, som du må finde, inden du
går videre. Der skulle helst ikke være noget der
ryger nu, men måske hører du en svag susen i

højttalen, hvilket indikerer, at du er på rette vej.
Fjern milliamperemeteret, hvis du har brugt det,
og mål nu spændingen forskellige steder i for-
stærkeren. 
Voltmeterets ene ledning (minus) forbindes til
minus på forstærkeren, og den anden sættes på,
der hvor spændingen skal måles. Du skulle gerne
kunne måle som følger:

Sted Spænding
Ben 14 på IC1 12 V (Batterispændingen)
Ben 8 på IC2 6 V (Det halve af batterispænd-

ingen)
Ben 7 på IC1 knap 12 V
Ben 3 på IC1 knap 6 V (Det halve af spændin-

gen på ben 7)
Ben 6 på IC1 knap 6 V (samme spænding som

på ben 3)
Mindre afvigelser - op til en volt - betyder sand-
synligvis ikke noget.

Nu er du næsten færdig. Afbryd spændingen til
forstærkeren og lod potentiometeret (evt. et
trimmepotentiometer) midlertidigt direkte på
de tre printspyd og stil det i midterstilling. Nu
føres signalet fra forforstærkeren over til
udgangsforstærkeren. Slut spændingen til igen.
Nu burde du, når du sætter en finger på print-
spyddet mærket ind, kunne høre brum i højtta-
leren. Når du drejer på P1, skal brummet stige og
falde i styrke. Hermed er afprøvningen for så
vidt slut.
En egentlig afprøvning med tonegenerator og
oscilloskop er ikke nødvendig, og ligger sikkert
langt ud over, hvad du som ny selvbygger har
mulighed for, med mindre afdelingen eller en
medamatør kan stille den slags til din rådighed.

Figur 7. Det færdige monterede print
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Hvis du gerne vil "høre" din nye forstærker, kan
en mikrofon eller et lydsignal (musik eller tale)
fra en radio eller en walkman sluttes til indgan-
gen, således at du kan lytte dig til den sidste
kontrol af forstærkeren. Det kan være nødven-
digt at dæmpe indgangssignalet med f.eks. et
trimmepotentiometer, hvis det er større end
nogle få mV. Det skal i påkommende tilfælde
forbindes således at midterbenet loddes på ind
og et af yderbenene på stel. Signalet tilføres så
det andet yderben og stel. Et trimmepotentio-
meter på 10 kohm er fint.
Husk i den forbindelse på, at det som oftest vil
være nødvendigt at benytte skærmet ledning i
indgangen, for at undgå, at tilledningerne sam-
ler støj og brum op.

Fejlfinding
Der er ikke meget, der kan gå galt i denne kon-
struktion. Bortset fra at du kan komme til at ven-
de eller montere komponenter forkert, er den
største fejlkilde for den nye selvbygger (og for så
vidt også den erfarne) loddefejl. Tegner du selv
print direkte på kobberet, er en anden fejlkilde,
at der er fejl i printet. Det kan være meget
drilagtigt, at finde en sådan fejl, så begynd even-
tuel fejlfinding med at checke printet. 

Ved fejlfinding er det vigtigt at gå systematisk
frem og tænke sig godt om.

LF-forstærkeren består af to enheder. Ved pro-
blemer, så begynd med:

Udgangsforstærkeren:
1) Er der spænding på ben 14 ?

Hvis ikke, er der enten en kortslutning mellem
plus og minus eller en afbrydelse af printba-
nen fra + til ben 14.

2) Er spændingen på ben 8 (udgangen fra IC'en)
ca. den halve batterispænding ?
Hvis den er mindre, kunne det skyldes en
kortslutning fra ben 8 til stel.
Er den større, kunne det skyldes, at IC'en ikke
har ordentlig stelforbindelse. Mål, at der ikke
er spænding på ben 7.

3) Er de rigtige spændinger til stede; men kom-
mer der stadig ingen lyd ud, når indgangen
(ben 2) berøres/tilføres signal?
Så kunne der være en kortslutning fra ben 2
til stel. Eller C5 eller forbindelsen til denne
kan være afbrudt, eller IC'en er defekt.

Forforstærkeren:
1) Er der spænding på ben 7 ?

Hvis ikke, kan der være kortslutning eller for-
bindelsen fra R6 eller gennem denne mangler.
Mål efter spænding på begge sider af R6.

2) Er der den rigtige spænding på ben 6 ?
Er spændingen på ben 6 for stor, kan det skyl-
des dårlig stelforbindelse; men udgangs-
spændingen (altså spændingen på ben 6)
hænger sammen med spændingen på ben 2
og 3. Hvis f. eks. ben 3, pga. afbrydelse af for-
bindelsen gennem R2, er 12 V, vil også spænd-
ingen på udgangen være 12 V.

3) Er spændingerne i orden, men stadig ingen
lyd ?
Der kan være afbrydelse eller kortslutninger i
signalvejen, dvs. gennem C1 og C4 samt
potentiometeret.

Sådan virker den
Udgangsforstærkeren er der ikke så meget at
sige om. Den virker bare, når den sættes rigtigt
sammen. 
Komponenterne C7 og C8 sørger for at eventuel
støj og brum på forsyningsspændingen afkobles
til stel.
C5 sørger for at føre udgangssignalet til højtta-
leren. Størrelsen af C5 afgør hvor meget bas, der
kommer med. Skal forstærkeren bruges til at
gengive musik, bør værdien af C5 øges til f. eks.
470 uF, for at få de dybeste toner med. Til kom-
munikationsformål er der ikke brug for frekven-
ser under 2-300 Hz, så da er 100 uF nok. 
Endelig er der C6 og R5. De sidder der for at
undertrykke selvsving på 5-10 MHz, der kan
optræde på den negative halvbølge af udgangs-
signalet, når strømmen i IC'en ændrer sig. Det er
en indbygget uvane i denne IC, og har ikke
noget med den aktuelle konstruktion at gøre.
Du vil sandsynligvis ikke høre dette selvsving;
men kun kunne se det på et oscilloskop. De to
komponenter ordner effektivt problemet.

I forforstærkeren har du gennem de udvendige
komponenter lidt større indflydelse på, hvad der
sker. IC1 er en såkaldt operations forstærker, i
daglig tale benævnt OPAMP. Den indeholder et
stort antal transistorer; men udefra set er det en
forstærker med to indgange. Se figur 4. 

Fig. 4

De to indgange benævnes den ikke inverterende
indgang (mærket med et plus) og den inverte-
rende indgang (mærket med et minus). 
At indgangen er ikke inverterende vil sige, at
udgangsspændingen følger indgangsspændin-
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gen. Når spændingen på indgangen øges, vil
spændingen på udgangen også øges og
omvendt. 
Ved den inverterende indgang er det lige mod-
sat. Når spændingen på indgangen øges, vil
udgangsspændingen falde og omvendt.

I forforstærkeren er OPAMP'en koblet som en
ikke inverterende forstærker efter princippet
vist i figur 5. 

Fig. 5

Forstærkningen Av (spændingsforstærkningen)
afhænger af Z1 og Z2 og kan med rimelig nøjag-
tighed beregnes efter nedenstående formel. 
Z står for vekselstrømsmodstand. En almindelig
modstand har samme konstante modstand over-
for vekselstrøm og jævnstrøm. En kondensator
derimod spærrer for jævnstrøm (modstanden er
uendelig stor), men tillader vekselstrøm at passe-
re. Modstanden kondensatoren yder overfor
vekselstrøm afhænger af vekselstrømmens fre-
kvens og kondensatorens værdi. Jo højere fre-
kvens des mindre vekselstrømsmodstand (Z) har
en given kondensator.

Vælger du med almindelige modstande Z1 = 10
kohm og Z2 = 1 Mohm = 1000 kohm får du:

uanset frekvensen.

I forforstærkeren udgøres Z2 af en modstand på
1 Mohm (R4 i diagrammet). Z1 udgøres af både
en modstand på 10 kohm (R3 i diagrammet) og
en kondensator på 1 uF ( C2 i diagrammet). Det
betyder at Z1 ændrer sig med frekvensen. 

Ved frekvenser over ca. 300 Hz er vekselstrøms-
modstanden i en 1 uF kondensator mindre end
500 ohm, og vi kan se bort fra den, dvs. Z1 bliver
da 10 kohm og forstærkningen over ca. 300 Hz
er de 100 gange.

Ved frekvenser under 300 Hz begynder veksel-
strømsmodstanden i 1 uF at gøre sig gældende,
og Z1 stiger jo lavere frekvensen bliver. Følgelig
begynder forstærkningen gradvist at falde. Ved
en frekvens på 16 Hz er vekselstrømsmodstan-
den i kondensatoren ca. 10 kohm. Hertil skal
lægges modstanden i R3, så den samlede Z1 bli-
ver nu 20 kohm, og forstærkningen er faldet til
1000 kohm/20 kohm = 50 gange. Herved sker en
vis dæmpning af lave frekvenser (herunder
brum), som ikke er nødvendige ved kommunika-
tion. 
Hvis det signal du vil forstærke med LF-forstær-
keren er ret kraftigt, kan det være upraktisk med
en meget stor forstærkning i forforstærkeren,
idet du så skal have skruet næsten helt ned for
P1 hele tiden, for at udgangsforstærkeren ikke
skal blive overstyret og forvrænge. Det problem
kan klares ved at ændre værdien af R4

I denne tabel kan du se hvor stor forstærkningen
er med forskellige værdier af R4:

R4 forstærkning i  samlet max
forforstærker forstærkning

1 Mohm, 100 gange 5000 gange
100 kohm 10 gange 500 gange

50 kohm 5 gange 25 gange

Erstattes R4 med en stump monteringstråd (altså
nul ohm) vil forstrækningen i forforstærkeren
blive 0 eller 1 gang, og den maksimale forstærk-
ning i hele forstærkeren 50 gange.

Data.
LF-forstærkeren fungerer fint med spændinger
mellem 9 og 15 V. Højttaler eller hovedtelefon
kan have enhver impedans mellem 4 og 16-32
ohm. Udgangseffekten vil dog blive mindre med
stigende højttalerimpedans. 
Ifølge databladet for LM380 er den maksimale
udgangseffekt mindst 2,5 W. Det opnås ikke i
denne opstilling. 
Med en forsyningsspænding på 13,6 V har jeg
målt følgende på LF-forstærkeren.:

Tomgangsstrøm (uden indgangssignal) 12 mA

Belastning Max udgangseffekt Strømforbrug
højttaler
4,5 ohm 1,1 W 210 mA
8,2 ohm 0,8W 150 mA

Belastningen udgjordes af en modstand, for at
skåne mine og især XYL's ører. 

Den maksimale forstærkning, med P1 fuld
opskruet, lå meget tæt på de beregnede 5000
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gange. Det vil sige at fuld udgangseffekt fås
med en indgangsspænding på omkring 1 mV.
Forstærkningen var i alle tilfælde konstant fra
ca. 500 Hz til 15 kHz. Under 500 Hz falder

udgangssignalet. Ved 300 Hz er det faldet til ca.
2/3. Dette fald skyldes ikke forforstærkeren; men
formentligt værdien af udgangs kondensatoren
C5.

Tillæg til 1. del af “Elektronik byggeklodser til kommunikation”
Printfremstilling
Det er ikke nødvendigt at lave print, for at kun-
ne bygge elektronik. Komponenterne kan sag-
tens loddes sammen "frit i luften svævende"
eller man kan bore huller i en isolerende plade,
og stoppe komponenterne ned fra den ene side,
og så trække tråde mellem dem på den anden
side. Som ny i faget er et print dog langt det
nemmeste.
Et print er, som du sikkert ved, en plade af glas-
fiber med en tynd kobberbelægning på den ene
side. (Der er også printplader med kobber på
begge sider og professionelt bruges plader med
mange lag kobber isoleret fra hinanden; men i
denne serie holder vi os foreløbig til enkeltsidet
print (altså kun kobber på den ene side)
Komponenterne monteres på den side, hvor der
ikke er kobber - komponentsiden - og gennem
huller føres de forskellige tilledninger ned til
kobbersiden og loddes fast. På kobbersiden har
man på forhånd fastlagt, hvorledes ledningsba-
nerne skal gå, og har fjernet det overflødige
kobber.
Til hver byggeklods er vist et printlayout, hvor alt
det sorte er kobber. Resten er ætset væk ved
fremstillingen af printet.

Kan du ikke få en til at hjælpe med printfrem-
stilling kan du gøre som jeg og bruge metoden,
hvor man tegner direkte på printpladen. Det kan
lade sig gøre, fordi alle seriens print er fremstil-
let på den måde og følgelig ikke er særligt kom-
pakt tegnet. De fleste kunne sikkert lægges ud,
så de fyldte det halve. Så ville det ikke være så
let at tegne i hånden og montering og lodning
bliver også vanskeligere. Det ser smartere ud,

men den elektriske funktion bliver ikke bedre af,
at det fylder mindst muligt.

Husmandsprint
Følgende fremgangsmåde kan bruges:

1 Tag en fotokopi (eller scan og print) printlay-
out

2 Skær et stykke enkeltsidet print (benyt glasfi-
berprint, det gammeldags pertinax print
brækker alt for let) til i samme størrelse. Er
kobberet anløbet, kan det pudses med fint
smergellærred eller ståluld, så det bliver pænt
blankt.

3 Læg printlayout ovenpå kobbersiden og mærk
med en spids genstand - et søm, en kørner, en
passerspids alle de hvide prikker (hullerne) op.
Øv dig på en stump printplade, så du ved hvor
kraftigt du skal slå/presse. Det er ikke menin-
gen at der skal slås hul i printet, kun at der
sættes et mærke i kobberet.

IC'ere, som der bruges to af i LF-forstærkeren,
kan det være svært at få mærket præcist op,
således at alle hullerne er det rigtige sted. Her
bruger jeg nogle Alfac symboler, der kan gni-
des fast på printpladen. Jeg mærker kun et hul
op f.eks. ben 1 og har så et pejlemærke, når
Alfac'en skal placeres og gnides på.

4 Nu lægges tegningen ved siden af printpladen
og med en printpen Dalo 33PC kan varmt
anbefales selv om den er ret dyr (set til knap 60
kr.). Den holder i øvrigt længe. Du skal presse

Printpladen med markerede huller og
forsynet med Alfac IC- tilslutninger.
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den hvide spids ind indtil tuschen flyder. Øv
dig lidt først på en stump print. Tuschen skal
dække kobberet; men ikke svømme. Skulle du
tegne forkert kan små fejl klares ved at radere
tuschen væk med en spids (f.eks. passer eller
søm). Større ulykker klares ved at fjerne - som
regel det hele - med acetone og starte forfra.

5 Når alt ser ud til at være rigtigt -kontroller hel-
lere en gang for meget -og tuschen er tør, kan
de områder af kobberet, der ikke er tusch på
fjernes ved at ætse plade. Det kan ske med en
opløsning af ferriclorid eller som jeg gør med
brintoverilte og saltsyre.

6 Bland to dele vand med en del koncentreret
brintoverilte (35 %) og en del 30 % saltsyre i
en plasickskål. Læg printpladen ned med kob-
bersiden opad og bevæg skålen, således at
væsken skyller frem og tilbage over printpla-
den. I løbet af kort tid vil man kunne se at
ætseprocessen er slut og printet skylles grun-
digt. Den brugte væske kan ikke genbruges og
smides ud. 

Pas på, og sørg for god ventilation - helst æts i
fri luft, for den luftart - klor, der udvikles, er
meget ubehagelig (giftig) at indånde.
Igen kan det være en fordel at øve sig lidt, så
du kan lære at styre processen. 

7 Herefter kan den blå tusch fjernes med aceto-
ne (Det er ikke strengt nødvendigt at fjerne
tuschen, du kan godt lodde på det) og efter-
følgende bores alle huller op. Brug 1 mm (evt.
0,8 mm) til de "almindelige” huller. 1,3 mm,
hvor der skal være printspyd og 3 mm (eller 3,2
mm) i hjørnerne, hvor printet til sin tid skal
spændes fast. Det kan lade sig gøre at bore i
hånden med en almindelig elektrisk håndbo-
remaskine, selv om der knækker et bor nu og
da; men det er uligt lettere med en borestan-
der eller en rigtig printboremaskine. Lokalaf-
delingen bør have sådant udstyr.

8 Til slut kan du give kobbersiden en gang print-
lak (Det er ikke strengt nødvendigt), og printet
er klart til montering.

Det færdigtegnede print klar til
ætsning.

Nu kommer så endelig de længe efterlyste og
savnede begynderkonstruktioner i OZ.
En stor tak til OZ8XW for sit initiativ.

I Sønderborg Afdeling har vi haft lejlighed til at
kigge artikelserien igennem inden offentlig-
gørelsen i OZ, og det har fået os til at foreslå
EDRs Forlag, at man burde tilbyde en kompo-
nentservice og en  teknisk service til begyndere i
selvbygningens kunst.
Vi har yderligere foreslået Flemming at udbygge
artiklernes DC-modtager med en lille senderdel.

Komponentservice: Sønderborg Afdeling har et
"selvbyggerhold", som mødes hver onsdag.
Vi har besluttet at ville tilbyde indsamling og sor-

tering af samtlige komponenter til de enkelte
konstruktioner - inklusive CAD genererede
fotoprint (ætsede, borede og lakerede).
Gennem større indkøb og gode forbindelser kan
vi sikre de billigste komponenter af god kvalitet,
og det er så vores tanke, at EDRs Forlag skal stå
for leveringen.
Vi håber, at forlaget vil bidrage til økonomien
(og succes´en ) ved kun at beregne sig en mini-
mal avance.
Mange vil sikkert kunne huske EDRs tidligere
TRIADE projekt, der havde den samme service
indbygget.

Teknisk service: Sønderborg Afdelings bygge-
hold vil stille sig til rådighed med afhjælpning af

Og endnu et tillæg !
O Z



problemer, hvis nogen skulle få besvær med de
byggesæt, som vi leverer.
Denne service skal på en eller anden måde for-
midles gennem EDRs Forlag (endnu ikke aftalt i
detaljer), og prisen herfor vil alene være eventu-
elt udskiftede komponenter + noget porto. 

Udvidelse af artikelserien:
Gennem flere samtaler med OZs hovedredaktør
har undertegnede nævnt muligheden for at
udvide den færdige DC-modtager med en lille
senderdel til DSB (dobbelt sidebånd med under-
trykt bærebølge) og styret af modtagerens VFO.
Det vil være forholdsvis enkelt også at lade den
lille sender kunne køre CW, mens vi af flere
grunde ikke finder det formålstjenligt at udbyg-
ge den til SSB (enkelt sidebånd).

Byggeholdet i Sønderborg Afdeling har tilbudt i
givet fald at udvikle senderdelen.
Disse artikler vil først komme som nummer 8 - 9-
10 i serien, og hvorvidt de i det hele taget kom-
mer, vil også afhænge af den modtagelse, arti-
kelserien i øvrigt får. 

På Sønderborg Afdelings vegne
OZ1IKW

.
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O Z

Har du lyst til at bygge forstærkeren
fra artiklen i dette nummer af OZ?

Så sælger EDRs forlag et komplet byggesæt, 

indeholdende:

• alle komponenter
• inklusive print,
• potentiometer,
• loddetin,
• loddespyd og
• højttaler

for kr. 98,-
plus forsendelse 

Du skal blot have gå på modet og det nødvendige værktøj selv

Radioamatørernes Forlag ApS 

Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

tlf. 66 15 65 11 Fax: 66 15 65 98, E-mail: kontor@edr.dk

Fra andre blade
CW-transceiver til 80 meter
Vil du bygge en meget enkel station, så er denne arti-
kel af DG0SA måske en mulighed. Konstruktionen
indeholder 40 komponenter, og er lavet til deltaggelse
i MAS contesten. MAS står for Minimal Art Session, og
ideen er at bygge og bruge en transceiver (eller sen-
der/modtager) med max 100 komponenter. Færre
komponenter giver bonuspoint. Konstruktionen er
krystalstyret altså en enkanal transceiver. Senderen
består af en krystalstyret oscillator efterfulgt af et PA-
trin udført med to transistorer i push-pull. Udgangsef-
fekten er omkring 2 W, hvilket jo er nok til at kunne
opnå mange gode forbindelser. I modtageren, der er
af direct conversion typen, genbruges de to PA-transi-
storer som en blanderkobling og det frembragte LF-
signal forstrækes i en tretrins forstærker inden det via
en udgangstransfornmator når frem til hovedtelefo-
nerne. 6 transistorer er alt, hvad der indgår i opstillin-
gen.
En enkanal station er måske ikke så hensigtsmæssig på
HF, og artiklen viser da også forslag til at udvide kon-
struktionen med en VFO. Der er printtegning til
"grundmodellen", der også er velegnet til PSK31 tra-
fik.
DG0SA: CW-Transceiver für 80 m. CQ-DL 1-2006 side 26
-30.

OZ8XW
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AP2000 4 meter optrimning

Af OZ9TM, Ole Mastrup
Baltorpvej 257
2750 Ballerup
om@oz9tm.dkom@oz9tm.dk

Første del
Radioen er en 4 meter FM station, der er født til
området 68 til 88 MHz. Som minimum er det en
1 kanals radio, det er den mest normale man fin-
der, ca. 25 Watt ud og har en følsomhed på ca.
0.25 til 0,35 uV/20dB, ½ EMK (det er det der står
på signalgeneratoren). Squelch regulerings
område er på ca. 12 dB, hvor den med løs ind-
stilling åbner ved 2 - 3 dB SINAD og i stram stil-
ling åbner den ved 25 dB SINAD. Altså fra et
ulæseligt signal til et kraftigt signal. Squelchen
er lavet sådan at hvis den åbner ved et bestemt
signal, lukker den igen når signalet er sænket 3
dB, den lukker så op igen når signalet er hævet
3 dB igen. Altså plads til nogle dB´s fading på et
signal der ligger omkring squelch lukningen.

Ombygning
For at få den ind i området 70,0 - 70,50 MHz skal
der skaffes 2 krystaller, et på 14,70 MHz og et på
10,70 MHz, HC50u  20ppm, begge grundtone
krystaller og 30 pF parallel. Bestiller du krystal-
lerne sådan, er det de rigtige du får. Krystallerne
monteres i enheden B2A1. 10,7 krystallet til ven-
stre, og 14,7 til højre. Krystallerne er lidt svære
at få ned i hullerne, men med en pincet går det
let. Check lige at der ikke sidder et 10,7 krystal i
radioen, hvis radioen har kørt som simplex radio
e,r der 10.7 MHz krystal i, ellers sidder der nok et
13,2 MHz.

Oscillator enhed B2A1
Når krystallerne er monteret, skal der laves en
justering i enheden B2A1. Der tilsluttes et volt-
meter til testpunktet ved 14,7 MHz oscillatoren.
Det er en 10 kOhm modstand der stritter op i luf-
ten, den sidder lige til venstre for trimmeren. Der
trimmes i spolen L1 lige ved siden af til max.,som
er ca. 2.5 Volt DC.  Du er nu klar med denne
enhed indtil videre.

Kanalomskifter
Nu skal der stilles på DIP omskifteren på printet
bag forpladen. Rækkefølgen er:
1: ON=1
2: OFF =2
3: ON=4
4: ON=8
5: OFF =16
6: ON=32

7: ON=64
8: OFF =128

Denne indstilling giver 18 svarende til 18 kanaler
a 25 kHz over 70,000 MHz =70,450 MHz.

Nu er sende/modtage frekvens 70.4500 MHz (FM
opkald international og mest brugt i  OZ). Enkel-
te finder en 12 kanals AP2000 4 meter, men da
man ikke kan få nye PROM'er til den, må den
betragtes som en 1 kanals. Man fjerner så PRO-
M'er og strapper den op som en et kanals radio.
Nu ikke ked af det for den kan senere ændres til
noget fint. Man skal være opmærksom på i de
radioer er 128 lagt til +, den skal så afbrydes i
første omgang.

VCO enhed B26C1
Nu skal VCO´en bringes i lås. Med et voltmeter
måles på punkt 1. Det er den kontaktstift der sid-
der lige oppe over de 2 små tatalkondensatorer
i højre side. Man drejer den store trimmer nedad
og kikker på spændingen, man vil se at spæn-
dingen ændrer sig når den er kommet i lås. Dre-
jes der nedad (med uret) stiger spændingen og
omvendt falder spændingen. Spændingen skal
stilles til ca. 2.5 V. Med en frekvenstæller snuses
der til VCO spolen, her skal frekvensen være
91.850 MHz, er den ikke det, skal der rettes ind
på trimmeren ved 14,7 MHz krystallet. Normalt
står trimmeren ½ udrejet, og kan bruges som
start hvis der ikke er en tæller inden for række-
vidde. VCO betyder på dansk: Spændingskon-
trolleret oscillator.

Indgangstrin B30A1
Det er nu muligt at trimme modtageren op. Her-
til skal bruges en signal generator der indstilles
på frekvensen. Nu trimmes de 5 spoler L1-2-3-4-
5 til bedst signal, trim dem gerne flere gange.
Der skal ikke trimmes i andre spoler. Modtager
er nu klar til brug. Hvad nu hvis du ikke har en
signal generator ? Har du en kortbølge station?
Prøv at stille den på 14,090 MHz, FM eller CW
stilling og luk så noget sendeenergi ud i en
kunstantenne der sættes i nærheden af antenne
indgangen, ikke en rigtig fin måle sender. Des-
værre kan det signal man får fra kortbølgestati-
onen lyde lidt underligt, dette kan skyldes at det
er den 5 harmoniske man lytter på, og eventuelt

Jeg vil hermed give et bidrag til at du kan komme i gang på 70 MHz.
Jeg har prøvet at lave det en måde så man ikke skal have "den store ledvogter eksamen" 

for at følge med.
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brum fra kortbølgeradioen og andre ting bliver
fremhævet 5 gange. Når alle kredse er trimmet
op, er der en stor sandsynlighed for at radioens
følsomhed er i orden. En anden mulighed er at
benytte et gitterdykmeter, som fjernes passende
langt væk fra antenne indgangen.

Styresender B28C1
I styresenderen skal man afmontere stikket til PA
trinnet. Stikket skal blot trækkes op med en lille
fladtang. Herefter monterer man en 47 Ohm
modstand i de 2 huller. Med et voltmeter tilslut-
tet testpunktet, der er et loddestag, det kan
også være en 100 kOhm modstand der stritter op
i luften, trimmes til max i den/de 1 eller 2 dåse/r
til venstre. Sender skal være tastet. Med en dio-
de probe koblet til de 47 ohm, trimmes der til
max i alle spoler. Her skal sender også være
tastet.
Vær opmærksom på at hvis man ikke følger den-
ne optrimning, ænder man højst tænkelig med
et ustabil sender, der sender alle mulige steder. I
styresenderen bliver VCO frekvensen 91,850
MHz blandet med den anden harmoniske af 10,7
MHz oscillatoren, dette giver så 21,4 MHz minus
91,850 MHz= 70,450 MHz. 

PA trin
Nu sættes stikket på plads igen i styresenderen,
der sættes en kunstantenne/antenne og Watt-
meter på antennestikket og PA trinnet trimmes
til max udgangsaffekt. Der vil komme ca. 20 - 25
W ud. Vær opmærksom på når der trimmes at
sendeeffekt ikke pludselig springer, dette tyder
nemlig på selvsving. Færdig trimmet vil sende-
rens strøm forbrug ligge på 5 - 6 A. Til sidst kon-
trolleres sender frekvensen med en tæller, er den
ikke korrekt, drejes der på trimmer ved 10,7 MHz
krystallet. Normalt står den ca. ½ ud drejet. Sen-
deeffekten stilles på det lille potentiometer der
sidder på bagpladen lige ved den sorte sikring. 

Modulationsforstærker 
Når man får kontakt til en anden station, kan
man få en rapport på om frekvenssvinget er
godt nok. Er frekvenssvinget ikke korrekt, så stil
på potentiometer R27 i modulationsforstærke-
ren. Det kan på en anden enhed hedde R35, men
det er det potentiometer der sidder alene i den
ene side, her helt til højre. I den anden ende sid-
der der 2 stk. sammen. Den yderste til venstre er
til mikrofon følsomhed.
Er du tilfreds med radioen på nuværende kan du
stoppe her, og gå i luften på det nye bånd. Med
nuværende ombygning kan du få mange QSO´er
og med de rette antenne forhold komme ud i
verden når forholdene er til det. Hvis der er
toneudstyr i radioen og du ønsker at fjerne det-

te, skal der laves en kortslutning på det print der
sidder bag forpladen, dette er nødvendigt, da du
ellers ikke har lyd i højttaleren. Nr. 1 og 3 skal
kortsluttes. Modstanden er for at lave en squel-
ch lampe, den er på 22 kOhm. Se figur 1.

Figur 1. Nr. 1 og 3 skal kortsluttes. Modstanden
er for at lave en squelchlampe, den er på 22
kOhm. Billedet stammer fra et forsøg

Det er en god ide at alt virker før man går vide-
re til anden del.

Anden del, ændring til 12,5 kHz step
Det er muligt at ændre syntesen således at radi-
oen springer i 12,5 kHz step. Dette indebærer at
der skal fremstilles 2 små print. Disse skal så
monteres i syntese enheden, hvor der også skal
skæres 2 print baner over. Med de 2 print ænd-
rer man delingsforholdet fra VCO´en og referen-
cefrekvensen bliver 12,5 kHz i stedt for 25 kHz.
Printet placeres i synteseenheden B17C, se figur
2 og 3.

Figur 2. Her ser vi den ombyggede synteseenhed

Figur 3. På dette billede er 400 kHz, krystallet
taget ud, i din radio skal det blive i.

Diagrammet og PCB  figur 4 og 5
Monter de 7 ledninger nede i enheden, gerne
med forskellige farver, lod så de 2 print ind, og
forbind ledningerne til printpladerne. A loddes
til ben 13 på IC 3. B loddes til ben 12 på IC3. C
loddes til ben 11 på IC3. D loddes til ben 11 på
IC6 og E loddes til ben 3 på IC4. + på 7493 print
loddes til ben 14 på IC4 og + på 74193 print lod-
des til ben 16 på IC3. Se figur 6 og 7.

Hvis du ikke har nogen tynde ledninger med for-
skellige farver, kik lige efter om du ikke har et
gammelt printerkabel liggende, der er nemlig en
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masse dejlige ledninger i, ca. 15 forskellige far-
ver. Jeg har selv bestukket den lokale container-
pladsbestyrer med cola for at få nogle gamle
printerkabler. Kablet kan endvidere bruges hvis
du går videre til fjerde del. For at montere de 2
print er kanten bukket lidt ned der hvor man
lodder printet fast.

Figur 6. Her ses undersiden af syntese printet,
der viser hvor banen skal skæres. Dette betyder
at ben 13 på IC3 ikke har forbindelse til noget på
nuværende tidspunkt

Figur 7. Og her i den anden side, hvor der også
skal skæres en bane over. Her har så IC4 ben 3
ikke forbindelse til IC 6 ben 11.

Når det hele er monteret, skal delings forhold, på
omskifteren bag forpladen ændres. Først skal de
128 ændres til ON, dette fordi der er kommet dob-
belt så mange kanaler og derefter skal omskifte-
ren stilles til 36, for at komme på 70,450 MHz. 36 x
0,0125 MHz = 0,450 MHz over 70,000 MHz
Omskifter stilles således:
1: ON =1
2: ON =2
3: OFF =4
4: ON =8
5: ON =16
6: OFF =32
7: ON =64
8: ON =128

Hvis man skifter fx 1 til OFF vil frekvensen blive
70,04625 MHz., og er 1 til 8 ON vil frekvensen
være 70,0000 MHz. 

Det er en god ide at alt tidligere virker før man
går til tredje del.

Tredje del, følsomheden på radioen.
Det er jo en fin følsomhed radioen har, men jeg
ville have lidt mere. Jeg lavede så et nyt HF trin
som blev bygget ind i selve radioen, dette gav en
gevinst på ca. 6 dB således at radioen nu har en
følsomhed på ca. 0,17µV/20 dB ½ EMK., radioens
følsomhed var tidligere 0,35 uV. Hvis radioen har
en følsomhed på 0,25 uV, kommer man ikke
meget under de 0,17 uV, her vil gevinsten ligge
omkring 4 dB.

Ombygning af det interne HF trin
Man kan ombygge selve HF trinnet B30A, ved at
fjerne det print hvor indgangsspolerne sidder
på, indsætte et nyt lille print, hvor der nu er en
transistor. Det nye print er lille, der er ikke meget
plads men det kan lade sig gøre. Før man starter
med delingen skal man kortslutte gate 1 til stel
med en lille loddeklat, dette for at man ikke
ødelægger transistoren med en eller anden
uheldig spænding. Denne kortslutning fjernes så
senere.

Modifikation af B30A1
Se figur 8 og 9. Først skal printet deles, der bores
en række små huller, alt tinnet fjernes langs
siderne også på oversiden og derefter tages prin-
tet ud. En grov måde er at varme siderne op med
en lille gas brænder, og derefter vrikke printet
ud, virker fint. De 2 rør til højre skal nu loddes
ud, de skal bruges til antenne forbindelsen. Den
lettelse måde er at sætte benet fra et gammelt
krystal i hullet og så varme op med loddekolben,
når det er varm nok, følger benet pænt med ud

Figur 8. Her er printet skåret over

Figur 4. Printudlæg for de to ekstra delerprint
Figur 5. Komponentplacering for de to 

ekstra delerprint
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Figur 9. Her er printet der er taget ud

når der trækkes i krystallet. De 3 små 20 pF trim-
mere kan gemmes til senere brug. (altid rare at
have). I denne opstilling er det ikke strengt nød-
vendigt at indsætte ferrit perlen. På de trin jeg
har lavet har der ikke vist sig nogen form for
ustabilitet eller andre grimme ting. Spolerne har
alle 5 vindinger 0,3 - 0,4 mm tråd fordelt i det
nederste kammer på spoleformen. Alle konden-
satorer er keramiske med 2,54 mm mellem bene-
ne, såkaldt 1 modul = 1" /10.

Figur 11. Printudlægget (59 mm x 18 mm)

Figur 12. Komponentplacering.

I figur 10, 11 og 12 er vist diagram, printulæg og
komponentplaceingstegning for forstærkeren.
Printudlæg er set fra oversiden i positiv. Printet
skal være ca. 1mm tykt og med kobber på begge
sider, når det er boret skal kobber fjernes i de
huller hvor ikke skal være kortslutninger til over-
siden. 

Komponent hullerne skal i de fleste tilfælde
være mellem 0,7 til 0,8 mm.

Figur 13. Her er HF trinet monteret

Figur 14. Her ses bagsiden, hvor + ledningen fra
det nye print går til venstre og en lille kort stump
over til gate 1 på blanderen

Optrimning
Optrimningen er på samme måde som tidligere
beskrevet, husk at bruge en trimme pind der pas-
ser til ferrit kærnerne, ellers knækker kernen og
den er umulig eller meget svær at få ud igen

Nytter det noget?
Hos mig har det været en gevinst, desværre har
jeg ind imellem en del støj, der reducerer min 12
dB følsomhed til ca. 0,5 uV, og i de tidsrum er jeg
afspærret for at høre stationer under den felt-
styrke. Mobilt og /A har jeg ikke denne støj og
kan høre stationer der ikke kan høre mig, selvom
vi begge bruger AP2000, hvor min dog er med
det nye HF trin. Gevinsten på 6 dB betyder at hos
mig, at jeg går fra lige akkurat ikke at kunne for-
stå modparten til at kunne forstå ham helt uden
problemer. (Hvordan er det nu med FM effekten
Jørgen?) 
TR note: FM effekten er det fænomen at ved
lave signalstyrker, så stiger S/N forholdet på det
demodulerede signal hurtigere end HF signalets
S/N. Det har den betydning at selv ganske små
ændringer i signalstyrken kan medføre store
ændringer i det demodulerede signal. 

Figur 10. Diagram af HF trinnet



Foranlediget af ovenstående har jeg foretaget
måling af fasestøjen for en række krystaloscilla-
torer der alle vil kunne anvendes som klokoscil-
latorer. Målingerne er foretaget direkte på oscil-
latorerne, således at der ikke indgår andre digi-
tale kredsløb, der kan give anledning til yderli-
gere støj. Målingerne skal ikke tages som et
videnskabeligt bevis for oscillatorernes fasestøj,
men skal blot vise forskellen i fasestøj for en
række oscillatorer.

Måleopstilling
Måleopstillingen er den samme som vist i litt. 4.
Jeg bruger en faselåst HP 8640B, som reference-
oscillator. PC er en DELL Latitude D610 og lyd-

kortet er et eksternt Creative Labs USB Sound
Blaster, hvor jeg bruger linjeindgangen. FFT SW
er VisualAnalyser version 8.0 med 48 kHz sam-
plingfrekvens og 16384 punkt FFT med Blackman
filtrering af vinduet. VisualAnalyser kan ikke
beregne fasestøjen i 1 Hz båndbredde, så data
fra VisualAnalyser eksporteres til EXCEL, hvor
fasestøjen beregnes ved at summere den målte
støjeffekt i et 20 Hz vindue (10 Hz på hver side af
10 kHz punktet) og så dividere med 20 Hz. EXCEL
regnearket kan downloades fra EDRs hjemmsi-
de. 
Ved alle målinger er krystaloscillatorerne strøm-
forsynet fra den samme laboratoriestrømforsy-
ning gennem et ekstra LC filter, således at even-
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Når S/N på HF signalet når op over ca. 10 dB for-
svinder effekten.  

Radioens spejlselektivitet er stadig helt på top,
således at man ikke får store problemer med FM
stationer på 103 MHz. Spejlselektiviteten ligger
på over 90 dB. Med denne ombygning har man
en radio der kan bruges på en masse frekvenser,
men ingen kanal vælger, så i næste og fjerde del

kan du lave den om til en 12 kanals radio, ved
hjælp af en PIC16 processor, med fri programme-
ring af kanalerne samt fri programmering af
scannede kanaler.

Komponenter
Spolesæt: Neosid 7V1SKLOKKE-60-200MHz:
www.vejle-rc.dk
Diagrammer kan hentes på www.70mhz.dk

Måling af fasestøj fra
en række krystaloscillatorer

Af TR

I litt.1 viste jeg en række målinger af fasestøj fra DDS VFO'er baseret på kredsen AD9850. I litt. 2 har
OZ5WK vist en række tilsvarende målinger. 
Som det fremgår af litt. 2 og litt.3, så er der en væsentlig forskel i vore måleresultater. Kalle og jeg er
dog enige om, at den væsentligste årsag til fasestøjen er den støj der kommer fra klokoscillatoren.

Fig. 1

O Z
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tuel støj fra strømforsyningen er dæmpet så
meget som muligt. Eventuel støj fra måleopstil-
ling og strømforsyning er således den samme
ved alle målingerne.

Resultaterne
I tabel 1 ser vi en oversigt over de målte resulta-
ter. Vi ser at oscillator nummer 1, 7 og 8 er de
mest støjsvage, og at nummer 3 og 4 er særdeles
støjende sammenlignet med nummer 7. Vi ser
endvidere at det er muligt at lave rimeligt støj-
svage klokoscillatorer, idet nummer 6 er en oscil-
lator af samme type som nummer 3 og 4 (firebe-
net metalhus til printmontage). 
I figur 1 og 2 er vist støjspektret for de forskelli-
ge oscillatorer. Især spektret for nummer 3 og 4
er overraskende, idet vi tydeligt ser, at støjen er
rimeligt lav tæt på frekvensen, men at støjen så
stiger med stigende frekvensafstand. Dette er et
meget atypisk forløb for støjen, men det samme
forløb kan genfindes i støjspektret for 30 MHz
målt i litt. 1.

Konklusion
De eneste konklusioner jeg ønsker at drage af
disse målinger er:

1. Man skal passe gevaldigt på at man ikke (ufor-
varende) kommer til at ødelægge en ellers god
opstilling ved at anvende en støjende klokoscil-
lator.

2. Hvis man har mistanke om at der er for meget
støj i en opstilling, så byg et fasestøjsmålesystem
efter litt.1 eller litt. 4 og check støjen. Et sådant
målesystem kunne være et godt lille afdelings-
projekt.

Litteratur
1. TR: Nogle målinger på en DDS med kredsen

AD 9850, OZ maj 2005.
2. OZ5WK: Er oscillatorstøj i vores transceivere

en ny opdagelse eller savner du en støjsvag
oscillator, OZ

3. TR: Replik på litt. 2, OZ.
4. TR: Måling af SSB fasestøj fra oscillatorer, OZ

marts 2005.

Fig. 2

Tabel 1

O Z

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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21 m tråd-loop som
firebånds antenne 

Af DL2RD

Loopen er oprindelig T95C's idé og kører på 40,
30, 20 og 15 m. I nedenstående artikel af under-
kastes antennen imidlertid en grundig analyse
med brug af EZNEC. Der lægges særlig vægt på
de konsekvenser som tilpasningen medfører. Der
omtales også en variant til 80 og 40 m.

I et ukrainsk amatørblad fandt jeg en kortfattet
artikel om en trekantet loop-antenne af kobber-
tråd som skulle kunne fungere på 15, 20, 30 og
40 meter. Den behøvede kun et ophængnings-
punkt i 8-9 m højde, og det gør den interessant
for amatører som ikke har deres egen 17 meter
gittermast. Ikke mindst er antennen tillokkende
til portabelbrug hvor man kan hænge den op i
en glasfibermast eller et højt træ. Lad os først se
på figur 1 som viser en trekantet loop der fødes
i spidsen og derfor har en horisontal udstrålings-
vinkel. Dens omkreds svarer til helbølge-reso-
nans i 14 MHz båndet. Ifølge [1] skulle dens ful-
de længde i meter være Lm = 305/fMHz
svarende til midt i båndet. F = 14,175 MHz, altså
21,5 meter.

Figur 1. Principskitse af antennen. Spolen ind-
sættes på 30 m. På 40 og 15 m skal forbindelsen
mellem de to antennedele adskilles. Målene
gælder for uisoleret tråd

På 10,1 MHz er loopen for kort. Det klares med
opsplitning midt på den nederste side og ind-
sættelse af en passende forlængerspole.  Når
antennen bliver helt skilt ad forneden, har vi
derefter to adskilte tråde på hver 10,75 m, med
andre ord en inverted V-antenne hvis sider er
bøjet opad. Den skulle så foruden halvbølge-
resonans på 7 MHz samtidig danne 3?/2 resonans
på 21 MHz.

Figur 2. Forslag til omskifterboxen. De to dæk på
omskifteren kan også erstattes af et relæer

På det sted hvor antennen er skilt ad, er det
praktisk at indsætte en omskifter, enten manuel
eller ved hjælp af et relæ. Så langt, så godt.

Beregning over ægte jord
Det varer ikke længe at indtaste trådantennen i
EZNEC. Jeg anvendte EZNEC+ version 4.0.7, og
den ægte jord indgår så med s = 0,005 S/m, og er
= 13. Det viser sig da at antennelængden skal
forlænges til 22,5 m, men så får vi også en Delta-
loop med et lavt standbølgeforhold inden for
båndgrænserne og den forventede fødeimpe-
dans på ca. 100 Ohm. Kun på 40 m ser det ikke
så godt ud: Selv om man "skærer" et 20 cm langt
stykke væk midt på (svarende ganske godt til de
komponenter der indgår i omskiftersystemet og
til en rimelig isolation af de to højohmede trå-
dender), så ligger resonansen godt 100 kHz
under 7 MHz. Det viser sig altså at det - mod kon-
struktørens idé - nok er bedre først at forlænge
inverted V antennen til resonans på 40 meter, og

Figur 3. Principskitse af 40 og 80 m loopen. På 80 m
skal forbindelsen mellem de to dipolhalvdele fjernes.

Oversat fra Funkamateur 6, 2005 og bearbejdet af 
OZ5RM, Rick Meilstrup, Geelskovparken 12, 1, 2830 Virum
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så ved hjælp af en lille stub at skaffe resonans på
20 m. Også resonansen på 15 m ligger noget ved
siden af, selv om den passer nøjagtigt på 40 m.
Med lidt forsøg lader det sig dog gøre at finde et
kompromis, som det fremgår af tabel 1.
Til den nødvendige forlængelse på 20 m kan den
omtalte stub (vist i figur 1) anvendes. Den består
af to parallelle 25 cm lange tråde forbundet med
20 cm tråd forneden. Samme formål kan opfyl-
des af en lille spole på 0,4 µH.  Til 30 m loopen
skal spolen formelt være på 17,1 µH, men i prax-
is må man prøve sig frem til den rette værdi.
Man kan som udgangspunkt vikle 30 vindinger 1
mm CuL på en 50 mm form. Ifølge DL5SWBs
Mini-Ringkernrechner version 1.1.2, som også
klarer "luftspoler" skal der, i det mindste teore-
tisk, være på 21 vindinger med 1 mm afstand.
Tabel 1 viser de simulerede (EZNEC) resonansfor-
hold. Facit er at antennen egentlig kun er tilpas-
set 50 ohm coaxialkabel på 15 og 30 m. For 20 m
burde der indsættes en 2:1 balun, men den ville
modarbejde resonansforholdene på de andre
bånd. Vi klarer os dog, som vi straks skal se, med
en direkte forbindelse til kablet.

I coax-kablets dæmpning indgår tabene pga.
den reflekterede energi to gange med det resul-
tat at standbølgeforholdene, især ved længere
kabler, ikke bliver så høje som tabellen angiver.
Eksempelvis taber man på 20 m ved et SWR på 3
bare 1,25 dB, og det høres ikke i den anden ende
af en forbindelse - såfremt transceiveren ikke
lukker ned for effekten ved dette SWR. Men
noget ugunstigere står de til på 40 m. Her stiger
SWR til 4, og kabeldæmpningen øges. Ved et 30
m langt kabel optræder der dog stadig nogen-
lunde rimelige forhold for senderen at arbejde

med, hvilket fremgår af den viste tabel. Derfor
vil en lille tuner i eller ved transceiveren være på
sin plads, selv om den jo ikke trækker antennen
i resonans, men kun sørger for tilpasning ved
senderudgangen.

Opbygning
Et forslag til en omskifterbox vises i figur 2. Her
anvendes en omskifter med to dæk. Man bør,
især ved brug af et relæ, huske på at sørge for
tilstrækkelig afstand mellem enderne af de to
antennehalvdele, for på 40 og 15 meter opstår
der et spændingsmaksimum her. Jeg er under
simulationen gået ud fra at der anvendes uisole-
ret tråd; anvendes der isoleret tråd, skal de to
antennehalvdele forkortes til 95 %. Under alle
omstændigheder vil det være nødvendigt med
en afsluttende trimning pga. de stedlige forhold,
ikke mindst jordbunden. Det er klogt at vikle
coax-kablet ved fødepunktet op til en strømbal-
un, 5-10 vindinger med 15-25 cm diameter. Vin-
dingerne skal placeres pænt ved siden af hinan-
den eller som en spiral., ikke rodet sammen. Her-
efter er en egentlig balun unødvendig.

Man skal ikke forvente sig vidundere af en sådan
kompromis-antenne. Der er ingen tydelig hori-
sontal retningsvirkning, og de vertikale
udstrålingsdiagrammer viser at en stor del går
stejlt opad. Når antennen bruges som bøjet
inverted V, er dette let at indse, for dipolens
ender er udsat for stor dæmpning så tæt ved jor-
den. 

Desuden er fødningen i toppen af trekanten (der
er nødvendig for kompromiserne på 40 og 15 m)
er ikke noget heldigt valg for en loop hvad

Tabel 1: EZNEC-simulerede resonansforhold for 4 bånds loopen. 

Bånd fres Zrest/Ohm sres* sL* sH*
40 m 6,97 16,0 3,12 3,14 4,0
30 m 10,125 58,0 1,16 1,2 1,23
20 m 14,175 114 2,28 2,43 3,36
15 m 21,3 51,5 1,05 2,8 1,68
*) SWR på resonansfrekvensen, ved den lave og den høje båndgrænse

Tabel 1a: SWR på sendersiden ved 30 m RG58CU

Bånd a/dB sL/TX sH/TX
40 m 1,32 2,22 2,59
20 m 1,88 1,68 2,08
Ved 30 m RG213U
40 m 0,52 2,68 3,28
20 m 0,74 1,98 2,68
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angår den flade udstråling der er nødvendig til
DX.

En anden udgave til 40 og 80 m
Når disse erfaringer er gjort, er det nærliggende
også at prøve en 80 og 40 m version. Figur 3 viser
opbygningen, og denne gang er der ved simula-
tionen brugt isoleret tråd. Vi tænker os at den
gamle mastehøjde på 10 meter forøges til 17,8 m
med en lægte. Som det fremgår af tabel 3, ligger
impedansen for 40 m langt over 50 ?, og for 80
m langt under. Standbølgeforholdene forekom-
mer - i sammenligning med den første version -
vanskeligere at klare. Den omvendte V antenne
viser sig at være temmelig smalbåndet på 80 m
da SWR selv ved resonansfrekvensen er stort.
Dimensioneringen i figur 3 er derfor beregnet på
CW-delen af dette bånd. En lille tuner ved eller
inde i transceiveren kan ikke undværes. Den
horisontale retningsvirkning er i begge tilfælde
nærmest cirkelformet, og det vertikale diagram
udviser - som det ses i tabel 4 - mest udstråling
stejlt opad. Til brug i ens eget land og nærtrafik
i Europa er denne kompromisløsning dog særde-
les anvendelig. 
Til slut skal det betones at alle antenner i artik-

len er blevet simuleret på pc'en, men redaktio-
nen hører meget gerne om praktiske erfaringer
fra læserne.

Litteraturliste:
Dautovic, M. T95C: Opjat Delta Loope. Radio T99
2004 hæfte 3
Burmeister. W. DL5SWB: Software for Amateur
Radio. www.dl5swb.de

Collins 75A-4 modtager
Denne modtager, der kom på markedet i 1955, anses af
mange for en af de bedste amatørmodtagere med rør,
der nogensinde er bygget. - ARRL har nu haft den til
afprøvning på deres laboratorium efter deres standard
procedurer og  "anmeldt" den i "QST" Januar 2006. 
75A-4 modellen har bl.a. passband tuning, notch filter,
AVC for SSB og separate detektorer for AM/SSB-CW. I
øvrigt de særlige kendetegn for Collins: X-tal styret 1.
oscillator, meget stabil PTO og mekaniske filtre i 2. MF. 
ARRL's målinger samt direkte sammenligning med lyt-
ning på en moderne modtager viser, at den gamle Collins
står sig særdeles godt med hensyn til at grave svage sig-
naler frem. Den har noget udefinerbart, som gør, at den
er mere behagelig at lytte på end en moderne modtager.
(Noget der også slår en ved andre gamle rørmodtagere,
synes jeg).
Derimod lever Collins modtageren ikke op til moderne
data for blokering og intermodulation.
Konstruktørerne dengang var opmærksomme på disse
svagheder, men kunne ikke gøre det bedre med den tek-
nik, de havde til rådighed.
Stu Cohen, N1SC: Vintage Product Review - The Collins
75A-4 Receiver.
QST Januar 2006 p.36 - 39

OZ8BN
CQ-maskine
Til nogle transceivere kan man som ekstraudstyr få en
opkaldsenhed, hvor man kan indtale f.eks. et CQ-call. Har
din station ikke den mulighed, så må man bygge noget
selv, og DG7XO viser i en artikel hvorledes han har løst det
problem. To integrerede kredsløb samt nogle få diskrete
komponenter klarer tingene. Der er i udstrakt grad brugt
SMD-komponenter, og artiklen rummer printlayout (46
mm x 50 mm, samt stykliste og fotos af konstruktionen.
DG7XO: CQ-Rufer im Transceiver. CQ-DL 1-2006 side 34
- 36

OZ8XW

Tabel 2 Simuleret gain for maximal udstråling samt for lav udstrålingsvinkel
Bånd Gmax/dBi GDX/dBi
40 m 2,15 ved 90 grader -2,63 ved 22 grader
30 m 2,98 ved 90 grader -3,72 ved 17 grader
20 m 4,07 ved 60 grader -4,35 ved 11 grader
15 m 5,18 ved 31 grader -1,98 ved 8 grader

Tabel 3:
Beregnede resonansforhold for 40 og 80 m loopen.
Bånd fres Zrest/? sres* sL* sH*
40 m 7,05 192 3,83 3,79 4,0
80 m 3,55 20,4 2,46 3,27 4,15#
*) SWR på resonansfrekvensen, ved den lave og den høje båndgrænse
#) ved 3,65 MHz

Tabel 4:
Beregnet gain for 40 og 80 m loopen for maximal udstråling og ved lav udstrålingsvinkel
Bånd Gmax/dBi GDX/dBi
40 m 2,83 ved  90 grader -3,1 ved 22 grader
80 m 0,47 ved 90 grader -2,65 ved 30 grader 

O Z

Fra andre blade
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Sprøgsmål
Jeg håber du har tid til at give et hint til et par
mand der er i gang med at bygge 3 stk.
600W Transistor PA-trin. PA-trinnet er i bund og
grund en forstærker fra Helge Grandbergs hånd
efter Motorolas note EB104. Vi har købt færdigt
print og komponenter fra Communication Con-
cepts Inc og fået samlet 2 stk. der er sat på hver
sin store kobberplade der igen er sat på en god
stor køleplade. De 50V og 20A kommer fra nog-
le brugte professionelle switchmode PSUer der
kommer fra nogle UPSer. 2 gange er følgende
sket for os på (1 gang på hvert PA-trin):

Vi sætter PSUen til og vil justere bias spænding
på de 4 MOSFETer, således at de hver trækker
150mA. Det går godt med de første, men plud-
selig kommer der en gnist og en MOSFET er død
(vi kan måle f.eks. 15 Ohm gate-source, eller der
er gennemgang på drain-source). Sidste gang
dette skete havde vi fået justeret alle op til ca.
150mA, men på et unøjagtigt instrument, så vi
koblede et andet på og begyndte forfra. Under
justeringen kommer een FET til at trække
omkring 200mA, hvorefter vi oplever gnist og
den dør. Det skal siges at bias spændingen er
justeret til 7V FØR trimmepotentiometrene til
hver FET. Alle disse værdier lyder ikke af meget,
når man tænker på at hver FET kan trække 16A.
Vi har checket begge trin på kryds og på tværs

og kan ikke se nogen fejl. Men noget gør vi for-
kert, og vi kan ikke gennemskue hvad det er, og
det begynder at blive lidt dyrt i transistorer
(300kr pr. stk!). Hvis en bias spænding der får en
FET til at trække 200mA kan brænde den af,
hvordan vil det så ikke gå når der kommer pow-
er på input? Eller har vi misforstået noget?
Når vi på et tidspunkt får det til at virke, kunne
det jo ende med en artikel(serie) til OZ. 

Svar
Med en artikel til OZ i udsigt iler jeg med et svar.
Jeg kan godt huske den note fra Helge Gran-
berg,. Den har jeg læst flere gange og jeg har nu
læst den en gang til. Først og fremmest skal I
passe på, for den note findes i flere udgaver, og
den udgave der er vist i Motorolas application
bog har et andet (forkert) diagram. Det diagram,
der kan findes i noten på Communication Con-
cepts hjemmeside ser mest rigtigt ud. 

Inden vi går videre skal i checke, at der sidder de
fire modstande gate-source. De mangler nemlig
i Motorolas bog, og de skal være der. Ved alle
justeringer skal trinet være belastet på både ind-
og udgang. Mens I  justerer bias, skal der sidde
en dummyload på udgangen og et eller andet
der belaster på indgangen (f.eks. et 6 dB dæm-
peled). De her FET trin er noget hidsige, så det
skal være i orden.

Teknisk brevkasse
Ved teknisk redaktør
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Dernæst er der flere muligheder for hvad der går
galt. Jeg gætter på to muligheder:

Dårlige biaspotentiometre
Selvsving 

Dårlige biaspotentiometre er en mulighed, om
end jeg ikke tror så meget på det, men check, at
potentiometrene ikke slipper stel, når man dre-
jer på dem.

Lad os studere selvsvinget. Her skal vi bruge figur
1. Jeg tror mere på selvsving i området 80 til 200
MHz (eller måske højere). Selvsvinget giver
anledning til meget høje spændinger drain-sour-
ce, og det tager livet af transistoren. Da jeg for
mange år siden var ansat i et radiofirma, hvor
jeg udviklede ransistor PA-trin af nogenlunde
samme type som her, sloges jeg en del med selv-
sving. I kan normalt ikke se det på et powerme-
ter på udgangen, for de høje frekvenser bliver
dæmpet voldsomt i udgangstransformatoren. I
skal have en spektrumanalysator på udgangen.
Naturligvis ikke direkte men gennem en passen-
de attenuator eller en retningskobler. Hvorfor
selvsvinger det trin så? Det er fordi der er for
meget gain i det trin. Med over 20 dB gain er det
næsten dømt til at gå galt. I skal sænke gain, og
det kan gøres på to måder. Gør tilbagekoblings-
modstandene R19 og R20 mindre (6,8 eller 8,2
Ohm) og/eller gør gate-source modstanden (R21
til R24) mindre. En modstand på 10 kOhm gate-
source som på figur 1 er næsten lige så godt som
ingenting. Sæt de modstande ned til mellem 500
Ohm og 1 kOhm. Husk det skal være induktions-
fri modstande. Bias potentiometrene skal så nok
også sættes ned til 2,2 kOhm. Gain falder så et
par dB eller mere, men der er rigeligt med gain i
forvejen. Selv med "kun" 17 dB gain kan man få
350 W ud med en FT-817 som styresender. Det er
da godt nok.

Når det ovenstående er på plads, skal I skrue
MEGET langsomt op for biasen og sørge for at
strømforsyningen er stillet til en strøm på MAX.
1 A. Eventuelt skal I starte med en lidt lavere
spænding, så I ikke kommer til at overskride den
maksimale drain-source spænding. En spænding
på 35 V er passende. Nu skruer I op og observe-
rer på spektrumanalysatoren, at der ikke begyn-
der at komme output. Kommer der output eller
drainstrømmen springer, så stop med det sam-
me.

En anden mulighed er at anvende en helt anden
udgangstransformator, for trinnet svinger sik-
kert på en egenresonans i udgangstransformato-
ren. Jeg under mig i øvrigt over at Granberg i sin

tid valgte at lave udgangstransformatoren med
de lange stykker coaxialkabel i transformatoren.
Det er næsten sikkert at det giver problemer.
Ved at anvende en simplere transformator kan
man flytte egenresonansen helt derop, hvor
transistoren ikke kan forstærke mere, hhv. sæn-
ke Q i kredsen, som den ikke kan svinge. Jeg ved
godt at det er en større operation, som man nok
først skal vælge, når alle andre udveje er prøvet.
Se eventuelt en alternativ transformator i
Motorola noten EB27.

Artiklen om oscillatorstøj OZ feb. 2006 side 71
OZ5WK har gjort opmærksom på en fejl. På
side 75, højre spalte øverst henvises til en fig. 1.
Der skulle have stået fig. 13, og figuren mang-
ler (min fejl,TR). Her er så figuren:

Fig. 13. Opstilling til måling af fasestøj fra en
DDS-oscillator

Rettelse X X X
Y Y Y

O Z

Stof til OZ
Redaktionen modtager gerne manuskripter, bille-
der mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste alminde-
lige formater eksempelvis word og works.

Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer. Det ser stort set umuligt (for HR)
at få et billede ud igen, når det først er kommet ind
i tekstbehandlingsprogrammet.

Vi modtager selvfølgelig også manuskripter (såvel
maskinskrevet som håndskrift) og billeder på papir.

Lad os for en god ordens skyld minde om, hvem der
skal have stoffet:

Teknisk stof til: Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA
Afdelingsnyheder til: Ellen Sofie OZ1CRY
Amatørannoncer til: EDR’s kontor
Læserbreve, ikke tekniske artikler, silent key mv til:

Hovedredaktøren Flemming OZ8XW

Se adressene forrest i bladet



158 ____________________________________________________________________________ OZ Marts 2006

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
22.00 - 23.00 lokal tid digi

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.
Dato Tid Regler
Marts.
10-10 Int. Mobile Contest 18 0001-2359 
BARTG Spring RTTY Contest 18-20 0200-0200 
Russian DX Contest 18-19 1200-1200 
CLARA and Family HF Contest 18-19 1700-1700 
9K 15-Meter Contest 19 1200-1600
Run for the Bacon QRP Contest 20 0200-0400 
CQ WW WPX Contest SSB 25-26 0000-2359 OZ 03/2002
Spring QRP Homebrewer Sprint 27 0000-0400 
April. 
Kids Roundup 01-02 1400-2200 
SP DX Contest 1-2 1500-1500 
EA RTTY Contest 1-2 1600-1600 
QCWA Spring QSO Party 1-2 1800-1800 
ARS Spartan Sprint 04 0100-0300
YLRL DX-YL to NA-YL Contest, CW 4-6 1400-0200 
JIDX CW Contest 08-09 0700-1300 OZ 03/2003 
ARCI Spring QSO Party 08-09 1200-2400 
EU Spring Sprint, SSB 08 1500-1859 
Yuri Gagarin International DX Contest 08-09 2100-2100 
UBA Spring Contest, SSB 09 0600-1000 
YLRL DX-YL to NA-YL Contest, SSB 11-13 1400-0200 
ES Open HF Championship 15 0500-0559 OZ 03/2006 

0600-0659 
0700-0759
0800-0859 

EU Spring Sprint, CW 15 1 500-1859 
EA-QRP CW Contest 15-16 OZ 03/2006

Redaktion:
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Husk OZ8GW har programmer til flere contester på sin
hjemmeside .

Skærtorsdagstesten 2006.
Der indbydes hermed til Skærtorsdagstesten 2006. 
Der er bl.a. på baggrund af det faldende deltagerantal
fra OX- og OY stationer ændret i reglerne på følgende
områder:

Danske statsborgere eller dansktalende radioamatører
udenfor det danske rigsfællesskab inviteres til at del-
tage i Skærtorsdagstestem.
Der er i reglerne angivet centerfrekvenser til hvert
bånd. 
Deltagerne anmodes om efter behov at benytte fre-
kvenser så tæt på centerfrekvensen som det er praktisk
muligt. 
Dette vil lette arbejdet med at finde de stationer, som
er aktive i testen.
Deltagere, som får mange opkald (f.eks. OY og OX sta-
tioner) anmodes om ikke at foretage båndskift medens
der fortsat kan høres stationer, som kalder op for at få
en QSO.
Dette foreslås, idet der er eksempler på, at stationer
med stor antenneinstallationer til mange kortbølge-
bånd, i tidligere tester ofte anmoder OY eller OX stati-
oner om båndskift for at få f.eks. en OY station på så
mange bånd som muligt.
Denne praksis medfører, at mange radioamatører med
mindre antenneindstallationer og måske kun til 20m,
måske mister muligheden for en forbindelse.

Regler for Skærtorsdagstesten.
Formål: Etablere så mange forbindelser som muligt
mellem de deltagende lande.
Ud over radioamatører på Grønland, Færøerne og i
Danmark inviteres som noget nyt danske eller dansk-
talende radioamatører i udlandet til at deltage.
Kun forbindelser ud over eget land tæller i testen.

Testen arrangeres af OX, OY og OZ i nævnte rækkeføl-
ge.  I 2006 er det OX's tur. Nuværende kontaktpersoner
er OX3XR, OY1A og OZ5DX.
Arrangør 2006: OX3XR.

Dato/ tid:
Skærtorsdag den 13 April 2006.
1. Periode: 12- 15 UTC
2. periode: 20- 23 UTC

Klasser:
A Single operatør.
B Single operatør (max 5W output)
C Klubstation og multioperatører (man kan ikke køre
fra sin egen QTH med et 

klubcall.)
D SWL

QSO'er:
Der gives ikke point for forbindelser indenfor det land
man befinfer sig i.

Kun forbindelser med andre lande end ens eget tæller
i testen.
Hver station må kontaktes 1 gang pr bånd/ mode.

Mode:
CW/ SSB/ RTTY

Bånd:
Der må benyttes de normale HF- contestbånd fra 160-
10m (ikke WARC)
Frekvenser:
CW: 1820, 3520, 7020, 14020, 21020 og 28020 kHz
SSB: 1845, 3720, 7065, 14180, 21180 og 28380 kHz
RTTY: 1840, 3585, 7035, 14085, 21085 og 28085 kHz
De angivne frekvenser er centerfrekvenser for aktivite-
ten--- efter behov benytter man frekvenser så tæt på
centerfrekvensen som det er praktisk muligt.
Vi håber dette vil gøre det lettere at finde hinanden,
og gøre det lettere at høre om båndene er åbne.
Crossmode er ikke tilladt.
Inden der foretages båndskift bør frekvensen "tøm-
mes" for stationer.

Rapport:
RS(T) + løbende nr. startende med 001.
Opkald: CQ ADS (forkortelse af Alle Dansktalende Sta-
tioner) på CW og CQ Alle Dansktalende Stationer på
SSB.

Points:
1 point pr QSO på 20m, 2 point på 15/ 40m, 3 point på
10/ 80m og 4 point på 160m.

Score:
Summen af QSO- points. Ingen multiplier.

Log:
A4- form med dato, tid, mode, kaldesignal, afsendt og
modtaget kode samt points og klasse.
Desuden regner hver deltager sine points ud.
Logs skal være poststemplet senest 1 måned efter test-
en, altså senest 13 Maj 2006

Logadresser:
Papirlog:
Peter Thulesen, OX3XR
C/O Air Greenland
Box 619
DK 3900 Nuuk, Grønland
E-mail:
<OX3XR@hotmail.com>

Diplom til vinderen i hver klasse.

Regler for ES Open HF Championship.
Dato: 15 april 2006.
Tid: 15 April 2006, total 0500 - 0859 UTC
Bånd: 80- og 40m samtidig.
Anbefalede frekvenser:

CW: 3530-3560kHz, 7010-7030kHz
SSB: 3600- 650kHz, 3700-3750kHz, 7040-
7090kHz

Klasser:
A- Single Operator, CW and SSB (Mixed
Mode)
B- Single Operator, kun SSB
C- Single Operator, kun CW

Conteststof

Contesting



D- Multi Operator, CW og SSB, kun 1 signal i
luften uanset bånd.
E- SWL
For DX tæller kun kontakter med ES stationer
Rapport: RS(T) og serie nummer, startende
med 001.
OBS! Serie nummeret er fortløbende, ikke
separat pr. bånd

4 lige lange Perioder:
1' Period 0500-0559 UTC
2' Period 0600-0659 UTC
3' Period 0700-0759 UTC
4' Period 0800-0859 UTC
Dupletter på samme bånd tillades kun hvis
det er forskellige perioder, uden hensyn til
mode.
En station kan have QSO med en anden stati-
on 2 gange pr. periode.
1 gang på 80m og 1 gang på 40m, hvilket
medfører 8 gange ialt under contesten.

QSO points: 
CW QSO = 2 point og SSB QSO = 1 point.

Multipliers:
ES region prefixer (ES1 - ESØ) på hvert bånd
og mode.  (max. 40 for A, D and E klasserne,
og 20 for B og C klasser).

Scoring: Final sacore er summen af QSO- point på de 2
bånd multipliseret med summen af multipli-
ers.

Papirlog: 
International standart formular + sumside
Tider er i UTC med tilladt afvigelse på +/- 5
min. 

Logadresse:
Toomas Soomets, ES5RY, P O Box 177, TARTU
50002, ESTONIA

E-log: Sendes til <esopen@erau.ee>
E-log foretrækkes.

Deadline: 
19-05-2006

Awards: Der er præmie til nr. 1 i hver klasse, og en spe-
ciel til LP, sponseret af LRSF..

ERAU Web Site: <http://www.erau.ee/>

Følgende programmer kan bruges, med nogen tilret-
ning:
GEN LOG by W3KM:

http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm
Lux-Log by LX1NO: http://www.luxlog.info/

SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/

Opsætning af SDF se: 
<http://www.sk3bg.se/contest/sdconf.htm#ESO>

Opsætning af TR Log se:
<http://www.sk3bg.se/contest/files/esopen.zip>

SM3CER Contest Service Software Page
<http://www.sk3bg.se/contest/software.htm>

Flere informationer:
<http://www.erau.ee/>

Resultater: 
<http://www.sk3bg.se/contest/resultse.htm#ESO>

EA-QRP CW 2006
Dato: 3' Weekend i April, i 2006 er det 15-16 April.
Contest perioder: Contesten er opdelt i 4 perioder.

1' Per. 1700 til 2000 UTC, 15 April på 10, 15 og 20m.

2' Per. 2000 til 2300 UTC, 15 April på 80m.
3' Per. 0700 til 1000 UTC, 16 April på 40m.
4' Per. 1000 til 1300 UTC, 16 April på 10, 15 and 20m.
Anbefalede frekvenser: 28,060, 21,060, 14,060, 7,030,
3,560MHz

Contest call: "TEST EAQRP". 
QRP stationer skal indikere /QRP efter deres kaldesig-
nal.

Rapport: RST + bogstavet A eller B (A or B) + M (Only
EA-QRP Club members).
A= QRPp (< 1 watt), B=- QRP. 
Max. output: 5 watts.
Kategorier: Kun single-operator. 

QSO POINTS: 1 point for kontakt med samme land (EA,
EA6, EA8 og EA9 vil også only tælle med 1 point), 2
point med samme kontinent og 4 point med et andet
kontinent  QRPp tæller 5 point.
En station må kun laves 1 gang pr. bånd.
Multiplier: Medlemmer af EA QRP Club og DXCC land
på hvert bånd.
EA6, EA8 og EA9 vil tælle som samme multiplier (EA).

Total score: Total sum of QSO point multiplisered med
summen af det totale antal multipliers.

Deadline: 30 dage efter contesten.
Logadresse:
Vocalia de concursos (Concurso CW), 
Po Box 48021, 
E-28043, Madrid, 
Spain.

E.log: <ea1bp@yahoo.es>

YU DX Contest
SCG - Amateur Radio Union of Serbia and Montenegro
inviterer amatører i hele verden til at deltage i 2006 YU
DX Contest

Nye regler.
Contesten starter 9 timer senere i forhold til tidligere.
Operationstid er blevet afkortet og delt i 2 perioder a
8 timer, med et hvil på 4 timer imellem.

Date and Time: 15-16 April 2006, (3' fulde weekend i
April)

Lørdag 2100 til Søndag 0500 UTC
Søndag 0900 til Søndag 1700 UTC

Mode, Bands and Call:
Kun CW, alle bånd 1.8 - 28 MHz, except WARC bands.

Krydsbånds kontakter er ikke tilladt.
Brug af DX spotting networks er tilladt.
Kun 1 transmitteret signal af gangen er tilladt.
Brug CQ TEST YU + kaldesignal.

Categories:
LOWER QRP: 1.8, 3.5 og 7 MHz
LOWER LP   1.8, 3.5 og 7 MHz
LOWER HP   1.8, 3.5 og 7 MHz
UPPER QRP  14, 21 og 28 MHz
UPPER LP   14, 21 og 28 MHz
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UPPER HP   14, 21 og 28 MHz
(LOWER = 1.8, 3.5 and 7 MHz; UPPER = 14, 21 and 28
MHz)
(QRP = op til 5 W, LP = op til 100 W, HP = op til licen-
sered output)

Rapport: Kaldesignal + ITU zone nummer (RST er ikke
krævet).

QSO Point for One QSO med en station per bånd.
1 point for en QSO mellem SCG stations.
2 point for en QSO med dit eget kontinent.
4 point for en QSO med et andet kontinent.

Multipliers:
ITU zones og forskellige SCG prefixer, YT, YU, YZ, 4N
and 4O.

Final Score:
Total QSO point multipliseret med det totale antal af
multipliers.

E-log: <logs@yudx.net>. Brug dit kaldesignal som file
navn.

Papirlog:
Savez radio-amatera SCG, YU DX Contest, P O Box 48,
11001 BEOGRAD, SERBIA AND MONTENEGRO

Deadline: Senest 30 dage efter contesten.

Logprogram kan hentes på <http://yudx.net/>    

Srbija i Crna Gora - SCG (Yugoslav) prefixer:
SCG prefixer starter med YT, YU, YZ, 4N and 4O.

Følgende cifre bruges normalt:
1 - Republic of Serbia
4 - Republic of Srpska (currently within Bosnia & Her-

cegovina)
6 - Republic of Crna Gora (Montenegro)
7 - Autonomous Region of Vojvodina (within Serbia)
8 - Autonomous Region of Kosovo and Metohija

(within Serbia)
9 - Special stations
Ø - Special stations

Resultatet fra CQ WPX 2005, SSB
Final score, Bånd, antal QSO'er, antal prefixer

Single opr. High Power

Færøerne.
1. OY1CT A 57.905 250 185

Danmark.
OZ5EV A 554.457 577 439
OZ4RT A  43.952 151 134

OZ5E 21 203.196 362 246 
Opr. OZ1XJ

Low Power.
OZ1ACB A 300.737 477 311

OZ2DAN A 100.738 275 209
OZ0SW A  92.904 260 196
OZ0KY  A  35.028 147 139
OZ4EL A  30.916 150 131

OZ8AE 21  32.704 126 112

OZ1JVX 14 45.428 203 164

QRP.
OZ6XR 14 13.870 114 95

Single Opr. Asssisted.
OZ1ADL 3.7 752.130 786 411

Checklog: OZ8DX.

NRAU-Baltic Contest 2006
Total antal logge i NRAU-Baltic Contest 2006 
CW 132 
Fra følgende prefixer: 
YL ES OH SM LY LA OZ OHØ JW JX OX OY TF 
Fordeling: 37 36 17 17 14 5 5 1 0 0 0 0 0 
SSB 170
Fra følgende prefixer:
ES YL SM OH LY OZ LA OHØ OY JW JX OX TF 
Fordeling:
57 32 24 23 15 12 5 1 1 0 0 0 0 

Landskampen består af de 10 bedste CW + SSB scores
fra hvert land.

CW SSB Final
Nr. Country Points Points Score
1. YL LATVIA 155.514 254.105 409.619
2. ES ESTONIA 128.285 224.575 352.860
3. SM -SWEDEN 79.530 182.289 261.819
4. LY -LITHUANIA 124.647 110.716 235.363
5. OH -FINLAND 74.580 157.774 232.354
Incl. OHØ
6. OZ DENMARK 11.103 83.024 94.127
Incl. OY
7. LA NORWAY 20.766 36.467 57.233

Top Ten CW
QSOs QSO Points Mults Final

Nr.Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Score
1. ES5TV 38/99 137 72/189  261 26/58  84 21.924
2. YL2GD 43/94 137 86/178 264 29/54 83 21.912
3. LY7M 40/89 129 80/174 254 27/49 76 19.304
4. YL9W 28/99 127 49/187 236 24/57 81 19.116
5. ES1A 33/99 132 63/191 254 20/55 75 19.050
6. LY2MM 36/84 120 70/165 235 25/53 78 18.330
7. YL2PJ 31/90 121 62/178 240 20/47 67 16.080
8. YL1S 36/80 116 71/153 224 26/ 44 70 15.680
9. YL2KO 28/84 112 54/162 216 26/45 71 15.336
10.LY2OX 39/78 117 78/147 225 27/41 68 15.300

Top Ten SSB
QSOs QSO Points Mults Final

Nr.Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Score
1. ES5TV 58/152 210 110/291 401 38/68 106 42.506
2. YL2GD60/123 183 118/237 355 42/66 108 38.340
3. SMØW70/109 179 134/215 349 42/63 105 36.645
4. 8S5A 88/88 176 167/170 337 48/59 107 36.059
5. ES1A 62/124 186 117/238 355 37/62  99 35.145
6. OZ7X 97/72 169 176/138 314 50/48  98 30.772
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7. OH6A 67/97 164 133/180 313 44/54 98 30.674
8. YL7A 62/97 159 121/188 309 43/52 95 29.355
9. OH3UU57/124 181 106/216 322 36/54 90 28.980
10.YL7X 62/ 93 155 122/174 296 41/54 95 28.120

Top Ten Mixed.
CW SSB Final

Nr.Call Points Points Score
1. ES5TV 21.924 42.506 64.430
2. YL2GD 21.912 38.340 60.252
3. ES1A 19.050 35.145 54.195
4. 8S5A 13.065 36.059 49.124
5. SMØW 8.372 36.645 45.017
6. YL9W 19.116 25.317 44.433
7. LY7M 19.304 24.940 44.244
8. OH6A 13.516 30.674 44.190
9. OH3UU 14.454 28.980 43.434
10.YL7A 13.167 29.355 42.522

De Danske resultater.
CW

QSOs QSO Points Mults Final
Nr.Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Score
1. OZ5WQ 20/47 67 40/85 125 15/26 41 5.125
2. OZ7BQ 0/49 49 0/ 97 97 0/35 35 3.395
3. OZ1BMA10/30 40 17/55 72 9/21 30 2.160
4. OZ5AEV 0/16 16 0/28 28 0/9 9 252
5. OZ4QX 4/8 12 8/11 19 4/5 9 171

SSB.
QSOs QSO Points Mults Final

Nr.Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Score
1. OZ7X 97/72 169 176/138 314 50/48 98 30.772
2. OZ1ADL115/40 155 217/79 296 59/35 94 27.824
3. OZ8DK 44/31 75 79/62 141 31/26 57 8.037
4. OZ7AEI 39/21 60 70/39 109 28/17 45 4.905
5. OZ8SA 26/20 46 52/37 89 25/17 42 3.738
6. OZ1JVX 16/24 40 28/43 71 12/20 32 2.272
7. OZ9EC 19/16 35 37/32 69 16/11 27 1.863
8. OZ8GW 18/13 31 36/23 59 16/12 28 1.652
9. OZ5AEV 20/10 30 35/15 50 16/6 22 1.100
10.OY9R 14/7 21 28/13 41 14/7 21 861
11.OZ1HYI 11/3 14 22/6 28 10/2 12 336
12.OZ2JP 6/5 11 12/10 22 6/3 9 198
13.OZ2DV 6/5 11 12/7 19 6/4 10 190

MIXED
CW SSB Final

Nr.Call Points Points Score
1. OZ5AEV 252 1.100 1.352

Operatør OZ7X var OZ5KF

Det var alt for dennegang
73 Peter OZ5WQ
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HHFF  aakkttiivviitteettsstteesstt
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest
FEB
CW Points Multi Score
1 OZ3MC 102 26 2652
2 OZ1GX 82 26 2132
3 OZ2NYB 85 23 1955
4 OZ4QX 72 25 1800
5 OZ1LJ 35 12 420
6 OZ1IVA 1 1 1

Fone
1 OZ3MC 207 47 9729
2 OZ1GX 193 43 8299
3 OZ9EC 177 43 7611
4 OZ6KH 164 45 7380
5 OZ1XV 171 42 7182
6 OZ4NA 165 43 7095
7 OZ8DK 165 42 6930
8 OZ2JA 159 42 6678
9 OZ2PBS 154 42 6468

10 OZ6VG 152 41 6232
11 OZ1IWJ 145 37 5365
12 OZ8SA 140 38 5320
13 OZ4QX 130 34 4420

14 OZ4FZ 99 34 3366
15 OZ0SW 95 35 3325
16 OZ1HYI 84 29 2436
17 OZ9V 84 27 2268
18 OZ7MKS 84 26 2184
19 OZ1AWG 86 25 2150

OZ8YP 86 25 2150
21 OZ1LJ 69 26 1794
22 OZ2DV 60 19 1140

Klub fone
1 OZ1ALS 184 44 8096
2 OZ2NYB 146 39 5694

QRP cw
1 OZ8PG 106 25 2650
2 OZ1IKW 106 23 2438
3 OZ8BN 89 20 1780
4 OZ0QRP 79 19 1501
5 OZ5AEV 76 19 1444
6 OZ7NB 60 18 1080
7 OZ9KC 44 10 440
8 OZ8T 38 11 418
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QRP fone
1 OZ8PG 267 44 11748
2 OZ1IKW 210 41 8610
3 OZ5XT 76 26 1976
4 OZ7JI 87 20 1740
5 OZ8T 72 21 1512
Checklog fra OZ1GDI

10m. aktivitetstest
FEB
Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ7HX 4 2 1238
2 OZ2PBS 5 2 1236
3 OZ4QX 5 2 1186
4 OZ4TP 3 2 1071
5 OZ8SMA 1 1 557

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 14 6 4408
2 OZ8SA 10 4 2676
3 OZ7EX 8 3 1784
4 OZ4BM 7 3 1751
5 OZ8WQ 5 3 1709
6 OZ2PBS 5 2 1181

OZ7HX 2 2 1181
8 OZ4TP 2 2 1125
9 OZ8AGB 1 1 549

10 OZ1XV 3 1 545

Klasse C.
FM
1 OZ8SA 4 3 1829
2 OZ3BEN 4 2 1201
3 OZ2PBS 1 1 527

Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 3 3 2741
2 OZ2PBS 2 2 1075
3 OZ8AGB 2 1 613

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 0 4408 1201 2741 8350
2 OZ8SA 0 2676 1829 0 4505
3 OZ2PBS 1236 1181 527 1075 4019
4 OZ7HX 1238 1181 0 0 2419
5 OZ4TP 1071 1125 0 0 2196
6 OZ8AGB 0 549 0 613 1162

Så er vi i gang igen. Det var dejligt at høre så mange
både kendte og ukendte stemmer.
Det var dejligt at der var så mange ukendte (læs: nye
calls) med denne gang. Det var  glædeligt. Desværre
var der ikke så mange afdelingsstationer som vi kunne
ønske os.

En af de faste afdelingsstationer fra sidste år, er des-
værre ikke med i år på grund af manglende opera-
tører. Det er jo lidt kedeligt når det går sådan. Jeg vil
gerne her opfordre klubstationerne til at prøve at
komme i luften denne ene søndag hver måned. Det er
en fin øvelse til field-day, som mange klubstationer jo
deltager i hvert år. 

NAC 10 meter testen var en blandet fornøjelse - i hvert
tilfælde her  hos mig. Det var meget få stationer jeg
hørte. Af loggene kan jeg se, at især på Sjælland  og i
det østlige Jylland har det været  ret godt. Nå vi må se
om det ikke bliver lidt bedre næste gang. Vi har da lov
at håbe.

På opfordring skal jeg huske at skrive: 
Husk nu at sende log ind, når i  deltaget i testerne. Det
er jo fint at bruge tid på testerne og have et par gode
timer, men testen er jo først slut når loggen er sendt
ind ik'??
På genhør  den 2. april på 80 meter og  den 6. april på
10 meter.

Vy 73 de
Gunnar, OZ1GX

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

FAX 33 14 12 76

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



3 flotte fyre
FYRTÅRNS DIPLOM

Den danske fyrtårnsforening udgiver 3 diplomer for
forbindelse med danske fyrtårne.

Bemærk QSO'er med danske fyrskibe tæller ikke til
dette diplom.

Diplom 1: 5 fyrtårne

Reglerne er simple.
Til diplomerne tæller bekræftede QSO'er med danske
fyrtårne, som er gennemført efter den 1. januar 1996.
Det skal tydeligt fremgå af QSL-kortet at operatørerne
har været ved fyrtårnet.
" Diplom 1 får du ved QSO med 5 fyrtårne
" Diplom 2 får du ved QSO med 10 fyrtårne
" Diplom 3 får du ved QSO med 15 fyrtårne

Diplom 2: 10 fyrtårne

Prisen er 12 IRC, 9 $US eller 50 DKK. Diplomerne er
meget flotte i mange farver og trykt på 120 grams hal-
vglans vandtæt foto-papir. OZ1ACB, Allis fik nummer
1. 
Diplommanager er OZ1ACB. Allis Lang Andersen,
Kagsåvej 34, 2730 Herlev 
Send en GCR-liste og penge til OZ1ACB
Et eventuelt overskud går til Sletterhage Fyr.
GCR-listen findes i downloadområdet på: www.edr.dk

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

Diplom 3: 15 fyrtårne

Vedr. E-QSL
Jeg har fået tilsendt et spørgsmål om enmet:
"Jeg er i tvivl om de qsl-kort man får som e-mail gæl-
der hvis man søger  Diplomer"?

Her måtte jeg være svar skyldig, men har lige haft
spørgsmålet omkring QSL-checker, OZ1ACB, Allis, der
her svarer:

"E-qsl kan i øjeblikket kun benyttes til meget få diplo-
mer. Der vil faktisk stå i diplomreglerne, hvis man kan
benytte e-qsl.
Hvis  man er i tvivl, om man kan benytte dem, er det en
god idé at forespørge hos diplommanageren for det
diplom, man har fået lyst til at søge".

73 de Allis, OZ1ACB

Kommentar fra OZ2LGD, Lone: "Hvis man kan benytte
E-QSL, skal man nok lige huske at lave et udprint i
tilfælde at det skal bruges sammen med en GCR-liste".

Diplominfo er altid velkommen på: oz2lgd@edr.dk 
Vy 73' de OZ2LGD, Lone
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Løst og fast.
Store dele af Stillehavs regionen, Asien og Nordameri-
ka vestkyst har længe været plaget af ekstrem støj på
40 og 80m.  Støjkilden er nu lokaliseret til at komme
fra den kinesiske kyst og der er derfor taget kontakt til
de kinesiske myndigheder, der har lovet at se på sagen.
Vi håber at der hurtigt kommer en løsning på proble-
met specielt her i minimum hvor radioamatører ikke
har så mange andre frekvenser at vælge i mellem.

3Y0X operationstelt

3Y'erne er kommet godt i gang fra Peter 1. og har alle-
rede logget 70.000 QSO'er.  Indtil videre er de hørt
eller kørt fra 12 - 160m fra OZ.

KX9X sendte for flere måneder siden en historie om
den tidligere berømte ekspeditions arrangør Romeo
Stepanenko.  Romeo var i slutningen af 80'erne begyn-
delsen af 90'erne kendt for at tage til sjældne DXCC
entities og levere en første klasses operation på CW og
SSB.  Efter som tiden gik blev det sværere og sværere
for Romeo at skaffe den nødvendige dokumentation
for operationerne og i visse tilfælde også at få svaret
på alle QSL kortene med greenstamps.  Til sidst blev
han udelukket af ARRL fra al DX arbejde på grund af
omfattende snyd.  
KX9X undrede sig over hvad der efterfølgende var sket
med ham, han vidste kun at han i 1999 dukkede op i
Dayton Hamvention for derefter at forsvinde fra jor-
dens overflade.  KX9X sendte en mail ud om der var
nogen der havde hørt fra ham, men fik ikke svar.  KX9X
begyndte derfor at søge på nettet og fandt en artikel
om at han havde været i Afghanistan samt en artikel
om hans underkendte operation fra P5.  Derefter intet
indtil at K9KX blev ringet op af US Postal service i St.
Louis som gerne ville have et møde med KX9X om hans
kompagnon hvilket KX9X indvilgede sig i. Efterfølgen-

de blev KX9X noget nervøs da han ikke helt præcis vid-
ste hvad sagen drejede sig om.
Undersøgeren fra US Postal kom som aftalt og efter de
obligatoriske høfligheds fraser spurgte han om navnet
Roman Vega sagde KX9X noget.  Hvilket KX9X kunne
svare nej til.  Så spurgte han om KX9X ikke var radioa-
matør, hvilket der kunne svares ja til.  Så spurgte han
om navnet Romeo Stepanenko sagde ham noget, hvil-
ket der igen (om uroligt) kunne svares ja til.  Under-
søgeren havde så et print af de forespørgsel som KX9X
havde sendt ud på nettet.  Han sagde at lavede opføl-
gning for det amerikanske justits departement i San
Francisco vedrørende Romeo og ville vide hvorfor
KX9X søgte efter ham ?  KX9X gav undersøgeren en
kort version af hvad det at være radioamatør gik ud på
og fortalte at Romeo havde udgivet at sende fra for-
skellige sjældne steder og efterfølgende havde modta-
get penge derfor, for til sidst at være blevet udelukket
fra DXCC programmet på grund af snyd.  KX9X fortal-
te undersøgeren om at disse skandale sager havde
medført en opstramning af etik og dokumentation.
Undersøgeren var meget interesseret i at høre mere
om SASE og KX9X forklarede at det var kutyme at
betale for QSL kortene specielt når det gjaldt sjældne
steder som Myanmar eller Nord Korea.  Ham og DX'ing
er muligvis en lille kultur i den større sammenhæng
men trods alt en kultur og KX9X ville gerne vide hvad
der sket med en mand som Romeo, der havde været så
berømt og så var faldet i unåde.
Efter en times tid sagde undersøgeren at han herefter
kunne udelukke KX9X far nogen større sammenhæng
med Romeo og fortalte så den efterfølgende historie
om ham:  Roman Vega også kendt som Romeo Stepa-
nenko var blevet arresteret og udleveret fra Cypern i
marts 2004.  Han var sigtet for 40 tilfælde af bedrage-
ri og at have været med i til at udnytte stjålne kredi-
tkort numre.  Han skulle blandt andet have benyttet
diverse chat rooms til disse ugerninger.  Han ville blive
sigtet for bedrageri for mere end 3 millioner dollars
men havde erklæret sig uskyldig i alle sagerne. På
grund af den potentielle mulighed for flugt sad han i
fængsel i Californien.  Så på grund af sagens alvor var
KX9X blevet medtaget i personkredsen som værende
POI (person of intrest).  Undersøgeren afsluttede med
at de havde en god sag og at KX9X ikke skulle forven-
te at høre fra Romeo lige med det første....
Kigger man på sagspapirene kan man se at straf
udmålingen siger at bedrageri i 1-20 tilfælde giver 20
års fængsel + 250.000 $ i bøde eller dobbelt op på det
beløb der er bedraget for.  Yderligere tilfælde med-
fører 10 års fængsel med tilsvarende bøde beløb.  I
Romeos tilfælde er der listet 30 anklager men husk
ingen er skyldig før han er dømt.
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Danish DX Group er på banen med årsmøde i Odense
20/5.  Den kendte DX'er der ellers var i kikkerten kun-
ne desværre ikke alligevel, så der arbejdes hårdt på at
få lige så god til mødet.  Nej, afbuddet har ikke noget
med de 12 tegninger at gøre.
Der kommer alt om mødet med en kendt DX'er for-
håbentlig i næste nummer af OZ ellers følg med på
http://www.ddxg.dk

En lille munter historie fra det virkelige liv..  Jeg fik et
direkte QSL fra W3DRY der bad mig om at sende ham
et nyt QSL kort.  Han var klar over at jeg havde sendt
ham et for 3 uger siden men han havde taget en stak
med ned i klubben for vise de andre medlemmer hvad
man kunne køre på 160m.  På vej hjem stoppede han
QSL kortene i lommen og XYL vaskede så jakken i
vaskemaskinen og det var mere end QSL kortene kun-
ne klare.  Jeg foreslog ham at han skiftede suffix fra
DRY til WET som i følge FCC's database er ledigt....
W3DRY skriver at han har hørt om mange mærkelige
ting der er sket for DX'ere, men nu er det også sket for
ham.
Nu hvor emnet direkte QSL kort er oppe at vende, så
skal det oplyses at der på de nye IRC'er er "sidste salgs-
dag" trykt på.  Alle dem jeg har fået udløber 31/12
2006, så husk at de skal være omsat inden da.

DXAC er blevet bedt om at se på et af de kriterier der
skal være opfyldt for at en ny DXCC entity kan komme
på listen.  Det drejer sig om political entities og det
afsnit der omhandler Entities med permanent befolk-
ning, under administration af egen regering og place-
ret mindst 800 km fra "hovedlandet".  Der forventes
svar omkring udgivelses tidspunktet af dette nummer
af OZ og når dette foreligger kommer det selvfølgelig
her i spalten.

K3LP

DX magazine har igen i år fået lavet en liste over de
mest "wanted" DXCC entities i verden.  1) BS7, 2)
VU7/L, 3) P5, 4) 3Y/P (den rykker nok noget ned til
næste år), 5) 7O, 6) KP1, 7) KP5, 8) 3Y/B, 9) FR/G, 10)
VU4/A  OZ er stadig ikke på listen....

Hvis vil optræde på QST's DXCC Honor Roll i august
nummeret skal du have sendt dine kort til ARRL
poststemplet senest 31/3.  For at kunne opnå honor roll
status skal du have 326 DXCC entities ud af de gæl-
dende 335 godkendt.  
Kontakt evt Allis OZ1ACB for at høre hvad hun kan

ordne for dig eller læs på http://www.ddxg.dk om
hvordan du gør.

Resultatet af DeSoto2005 foreligger og igen i år er det
W4DR der ligger nummer 1 med 3095 båndlande, som
er summen fra 6 - 160m.  OZ1LO ligger på en flot 5
plads og OZ1BTE holder sin 12 plads.  Det er ikke nemt
at score så meget nyt per år når man ligger i deres
vægtklasse...

TY

Licensbetingelserne er ændret meget i Ungarn på det
sidste.  De har nu fået 6m på sekundær status med 10
eller 30W og uden antenne begrænsning.  Afskaffelse
af såvel call area som CW krav for frekvenser under 30
Mhz men man kan da stadig tage en morseprøve hvis
man vil.  Desuden vil max. power nu være 1,5 kW på de
fleste bånd under 30 MHz.

Der har været en større diskussion på diverse reflekto-
rer om man kan regne med propagation beregninger-
ne i diverse programmer på 160m.  Konklusionen siger
en klart "måske" men det skal tages med et stort for-
behold.  Absorberingen i nattetimerne stiger i takt
med længden af distancen og de fleste er enige om at
det ikke er til at beregne med samme nøjagtighed for
frekvenser under 4 MHz som over.  Der vil dog fortsat
være et bud her i spalten også for eventuelle konditio-
ner på 160m.  De fleste programmer har ikke 160m
med men den gamle Miniprop version 2.0 giver et bud
og det er den der benyttes.  Miniprop ser i mange
tilfælde ud til at beregne 40 og 80m åbningerne bety-
delig bedre end f.eks. W6EL.  Skemaet med frekvens-
forudsigelserne du ser her efter lyrikken er ingen facit-
liste, det skal mere betragtes som et bud på hvornår
der kunne være forhold til de aktuelle DX'er, hvis der
er forhold overhovedet.  Beregningerne er lavet på en
dato midt i perioden som pågældende OZ indeholder,
så det vil typisk være den første i efterfølgende
måned, altså 1/4 for det blad du modtager i marts.  De
benyttede tal er middelværdien mellem det minimalt
og maksimalt forventede solplet antal, mens k værdien
er sat ud af drift i beregningerne.  Skemaet oplyser
desuden solopgang og nedgang for OZ og de omtalte
DX lande på den omtalte dato.  Husk at der er ikke
megen variation over året for sol op- nedgang for lan-
dene omkring Ækvator.  En - betyder at der ikke for-
ventes forhold på båndet, står der f.eks. 6-10 er det 6
til 10z at der kan forventes forhold.  Står der 24h bety-
der at der forventes forhold hele døgnet.  Brug samti-
digt din sunde fornuft og erfaring til at afgøre om det
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er rimeligt at der er forhold i de tilfælde min har svig-
tet.....

Forholdene i den kommende periode skulle gerne bli-
ve gode når man tager de få solpletter i betragtning.
Omkring jævndøgn er der de bedste muligheder for
lange forbindelser på såvel høje som lave bånd.  Jeg
har før skrevet at chancerne for større udbrud på Solen
er lav hvor vi nærmer os minimum, hvorefter der kom-
mer et rekord stort udbrud dagen efter OZ er dumpet
ind i din brevkasse, så med forbehold derfor, så får vi
nok ikke bedre konditioner end i kommende periode,
set over hele 2006.  Det er sidste chance på de høje
bånd selvom løbet nok er kørt.  10 og 12m har det dog
med at overraske positivt når man ikke forventer det
store, så pludselig kan der være en Asien, Afrika eller
Amerika åbningen.  Det var der en del af sidste efterår
hvor fluxen kun var lidt højere end den er nu.  I skri-
vende stund dvs. medio februar sker der nu ikke alver-
den på hverken 10 og 12m, men pludselig ligger der en
KP4'er med S9.  Prøv igen med et CQ på 12m, som skre-
vet man kan kun blive positivt overrasket.  Der vil også
være gode og dårlige dage, så når du eventuelt kigger
i prognosen for den kommende periode, skal du huske
på at det hele er beregnet på et middeltal over de for-
ventede middeltal gældende for perioden.  Lidt mere
klart formuleret vil det forventede solplettal variere
fra 32 til 7 og i virkeligheden sikkert endda mere yder-
ligt i begge retninger.  Det vil sige at på en god dag
kan der sagtens være måske 50 solpletter, på en dårlig
0.  F.eks. var der ingen synlige solpletter fra 29/1 - 10/2.
De lave bånd skulle også være så rolige rent støjmæs-
sigt som de nu kan blive, så det er bare at klø på og få
drejet på VFO'en. Inden længe er det sommer med tor-
den og static, så det er nu det sker.

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

CN - Morocco.
W7EJ bliver igen QRV som CN2R og det plejer at bety-
de at der er en stor contest under vejs.  Det er WPX SSB
testen der trækker.  W7EJ er QRV 16 - 29/3 og udenfor
testen vil han være QRV på WARC båndene.  QSL via
hans hjemmecall.

CT3 - Madeira.
DL3KWR og DL3KWF vil være QRV frem til 23/3 med
fokus på WARC og CW.  QSL via hjemmecall.

EP - Iran.
OK1LO håber at blive QRV fra klubstationen EP3PTT i
marts.

FM - Martinique.
IV3IYH er QRV med det specielle kaldesignal TO3W
omkring WPX SSB testen.  Udenfor testen vil han være
QRV på såvel WARC båndene som på RTTY.  QSL via
IK2ILH.

FR/G - Glorioso.
Vi håber stadig på at ekspeditionen bliver realiseret
denne gang.  Det skulle være fra 17/3 - 7/4.  Der er des-
værre intet nyt i sagen.

HR - Honduras.
En finsk duo vil køre et par dage mere som HQ9F og

har det helt store udstyr med.  De vil være QRV fra 10
- 160m og på CW, SSB og RTTY.  Hovedvægten vil være
på de lave bånd.  Danish DX Group har sponsoreret
operationen med et symbolsk beløb.  QSL via
OH3MKH.
Et andet team vil køre som HR4T og HQ4T fra NA-060
21 - 25/4  QSL via HR2J.

HS - Thailand.
E21IZC er QRV på alle bånd under WPX SSB testen.

J3 Grenada.
VE3EBN er allerede nu QRV som J37LR og det vil han
være indtil 5/4.  Det bliver en operation fra 10 - 40m på
CW, SSB, RTTY og PSK.  QSL via hans hjemmecall.

J7 - Dominica.
W2RZS radio Club vil køre 22 - 28/3 med kaldesignalet
J75RZ.  Sidste år kørte de 6.500 QSO'er.  De vil i år sæt-
te speciel fokus på de 3 lave bånd og denne gang også
på RTTY.  QSL vi klub adressen.

JT - Mongolia.
Resten af året må mongolske amatører køre med
JV800 efterfulgt af deres eget suffiks i forbindelse med
800 året for den mongolske stats oprettelse.
Igen i år aktiverer et italiensk team Mongoliet.  Det bli-
ver fra 19/4 - 8/5 som JT1Y og JT0Y.  De skulle blive QRV
på CW, SSB, RTTY og Psk31 på HF med hovedvægt lagt
på 12 og 17m.  De vil desuden være QRV på 6m.  QSL
via I0SNY.

JW - Svalbard.
F8DVD er igen i år på vej til Svalbard.  Han vil være der
24 - 31/3 og være QRV på alle HF bånd CW og SSB.

K - USA
K1P kommer i luften fra Deer Island NA-055 10 - 17/4.
QSL via NE1RD.

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

P2 - Papua New Guinea.
17 - 20/3 vil P29K komme i luften fra 6 - 80m fra OC-
258.  QSL via LZ1JZ.  Se mere på
http://p29k.blogspot.com 

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

PJ7 - St. Maarten.
W8EB og W8DVC skulle være i sving frem til 26/3 med
PJ7/hjemmecall.  De vil være QRV fra 160m og op på
CW, SSB og RTTY.  QSL via hjemmecall.

SP - Poland.
SP8MI vil i hele maj måned køre som SN80LKK.  QSL via
hjemmecall.

SV - Greece.
Fra 20/8 - 29/9 vil SV1VS køre med /SV3 på sit kaldesig-
nal.  Operationen bliver fra 70cm - 160m på alle tæn-
kelige modulations arter.  QTH er placeret på EU-158.
QSL via hjemmecall.
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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.
F5TLN vil køre som TT8LN indtil juni.  QSL via hjemme-
call.

TY - Benin.
PA3EWP, IK1PMR, GM4FDM og K2LEO vil være i Benin
15 - 20/3 og vil være QRV fra 10 - 160m med 100W og
kombination af vertikal og wire antenner.  De lover
blandt andet at være QRV i RTTY testen men i det hele
taget at være QRV på de gængse modulations arter.

V2 - Antigua.
Et amerikansk team vil køre som V25WY og V25OP fra
6 - 160m med fokus på de lave bånd.  De vil benytte
CW, SSB og RTTY.  Aktivitet frem til 19/3.

V3 - Belize.
21 - 28/3 vil K3RV og W3NO køre som V31RV eller
V31NO og blandt andet deltage i WPX SSB testen.  De
vil være QRV fra 10 - 160m på CW og SSB og QSL for
begge kaldesignaler til W3NO.

VE - Canada.
Endnu et specielt kaldesignal bliver luftet i Canada 18
- 26/3 og det er VE2CRAQ.  Du kan se mere på
http://www.craq.qc.ca 

VK - Australia.
Frem til 31/3 vil de specielle kaldesignaler AX3MCG og
AX3GAMES være i luften.  De vil dagligt i løbet af hele
marts være QRV på alle bånd.  QSL via VK3 bureauet.

VU4 - Andaman.
DL7DF, DK1BT, SP3DOI, SP3GEM, SP3CYY og måske
DL7UFR vil være aktive fra VU4 i forbindelse med ham-
vention i Port Blair. Sigi oplyser at der allerede er sikret
sendetilladelse fra 18/4 - 20/4, men de arbejder på at få
tilladelse på at køre i 10 dage fra øen.  Under alle oms-
tændigheder vil de tage til VU4 i så god tid at de har
sat alt udstyret op inden 18/4 i tilfælde af det kun bli-
ver en kort operation.
Det tysk/polske team vil have en større arsenal af
antenner, stationer, amplifiere og hvad der ellers skal
til.  Det er blandt andet en V80DX lowband vertikal, 5
bånds Hexbeam, R7, 30 og 40m vertikaler, laptops, fil-
tre med mere.
Kaldesignaler er stadig oplyst men der bliver noget at
se frem til.  Danish DX Group har valgt at støtte pro-
jektet ud fra betragtningen af at den sidste operation
var svær at køre og få alle QSL kort hjem fra.  

De er blevet lovet 75 Euro pr aktive dag og der er nok
en del operatører der håber at DDXG kommer af med
750 Euro og vi får en god ekspedition, måske Allis und-
taget med hensyn til det første....
K3LP vil også forsøge at være aktiv på båndene i sam-
me tidsrum med QSL via W3ADC.
Vores gode venner DL7AFS og DJ7ZG bliver også akti-
ve fra Andamanerne i samme tidsrum som de før
omtalte.  Følg med på http://www.qsl.net/dl7afs/  Indtil
dato har de mere end 250.000 QSO'er i log på deres
ekspeditioner, hvilket er imponerende.

3B8 - Mauritius.
ON4LAC vil være aktiv på SSB, RTTY og PSK31 på 10 -
80m 17/3 - 13/5.  I dette tidsrum håber han at han også
kan aktivere 3B9 far omkring 25/4.  QSL via hans hjem-
mecall.

3W - Vietnam.
OK1JR vil være QRV det næste års tid som 3W3JR eller
3W9JR.  Indtil videre har han tilladelse til at køre fra 12
- 20m, men håber på tilladelse for såvel 6m som de lave
bånd.  Stan har tidligere været QRV fra blandt andet
5N, D2, YB, og ZA.  Med sin FT-1000 og 12 elm LP
antenne burde han være til at høre.  QSL direkte til
OK1JN.  Der arbejdes også på at få en web side på
benene.

7Q - Malawi.
7Q7RS er QRV frem til april og er aktiv på 10, 15 og
20m.  QSL via IT9YVO.
7Q7HB er også aktiv frem til april og vil muligvis den-
ne gang komme på de digitale modulations former.
QSL direkte til G0IAS.

9M6 - East Malaysia.
9M6DXX er QRV fra OC-133 18 - 19/3.  Kun QSL direk-
te.

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

Udbredelsesforhold
Måned: mar/apr    Solplettal max: 33    min: 9     snit: 21
(tid: z, bånd: m)          OZ sr: 04:50  ss: 17:42   (1/4 2006)

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
JW 03:15 18:13 -    -     -    -    8-20   5-22  24h   18-8  19-3
V3 11:52 00:04 - - 14-20 13-21 11-23 21-11 22-9 0-6 1-4
VU4 23:49 11:56 - 9-13 7-18 5-20 4-21 13-1 15-1 17-0 19-23
7Q 03:52 15:44 - 8-15 7-19 6-21 4-0 14-6 17-5 17-4 20-3
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Portugal og Azorerne på 4 m
Det ser omsider ud til, at forvirringen omkring 4 meter-
tilladelserne i Portugal er slut. I en mail oplyser
CT1HZE, at den portugisiske telemyndighed ANACOM
har fastsat følgende bestemmelser for CT-amatørers
midlertidige benyttelse af frekvenser i 4 meter-båndet:
De lovlige sendefrekvenser er 70,625 og 70,6125 MHz,
+/- 6,25 kHz.
Alle modulationsarter er tilladt og der er ingen speci-
elle restriktioner hvad angår sendeeffekt eller anten-
ner.
Licenserne er gyldige i perioden 1. januar til 31. august
2006.
Indtil videre er der udstedt 4 special-licenser:
CU8AO i HM49KL: er allerede QRV med 10 watt og en

5 lem. yagi.
CT1FFU i IM59KJ: er allerede QRV med 40 watt og en

2 elem. quad.
CT1FJO i IM59PF er endnu ikke QRV (medio januar

2006).
CT1HZE i IM57NH: er QRV med 10 watt og en 6 elem.

yagi.
CT1FJC i IM57 har også ansøgt om licens.
Som man kan se, ligger de to tilladte frekvenser i CT
over de 4 meter frekvensområder, der er tildelt til en
række andre lande i Europa. Det betyder, at det bliver
nødvendigt at køre "split frequency" i forbindelse med
QSO'er med Portugal eller Azorerne.
Kort tid efter at ovennævnte e-mail blev modtaget,
kunne man læse på hjemmesiden www.70mhz.org , at
det lykkedes en række amatører i Storbritannien at
køre CT under en sporadisk E-åbning den 29. januar.
Bl.a. havde G8TOK og CT1HZE QSO kl. 16:51 utc og
senere blev også CT1FFU kørt. Jeg har i skrivende stund
ingen informationer om at danske stationer skulle
have kørt CT.

Nye førstegangsforbindelser
Under de gode tropoforhold omkring månedsskiftet
januar/februar lykkedes det OZ1FF at køre en ny første-
gangsforbindelse på 1296 MHz. Det drejer sig om en
QSO med GI0PCU (IO74CS) den 31. januar 2006 kl.
17:15 utc. Forbindelsen blev gennemført med SSB, og
der blev udvekslet rapporterne 53/55. QRB er 886 km.
Der ikke andre OZ-stationer, der har rapporteret om
QSO'er med GI, så jeg betragter derfor QSO'en som
den første mellem Danmark og Nordirland på 23 cm,
og registrerer den som en sådan.

OZ1LPR har lavet endnu en ny dansk førstegangsfor-
bindelse på 2 meter. Denne gang er det med Seychel-
lerne, - en øgruppe syd for ækvator i det Indiske Oce-
an. Forbindelsen fandt sted den 23. januar 2006 kl. 04

utc via EME og digimode JT65. Modparten var S79HP,
som var et af de kaldesignaler en gruppe på 3 tyske
amatører (DL2NUD, DM1CG og DL9GRE) anvendte på
en godt to uger lang DX-pedition til det sjældne DXCC-
land i januar måned. Lokator: LI75RG.
På DX-peditionens hjemmeside:

http://www.qsl.net/dl9gre/seychells.html
findes en komplet liste over de EME-QSO'er man gen-
nemførte i perioden. Her kan man se, at mere end 100
forbindelser blev lavet på mode JT65B og ingen via CW
eller SSB. OZ1LPR er den eneste dansker, som figurerer
på listen.

Gruppen bag S79HP og S79GRE på Seychellerne,
DL2NUD Hermann, DM1CG Carsten og DL9GRE Stefan,
fotograferet foran EME-antennen (som ikke rigtig kan
ses på billedet). Foto fundet på:

http://www.qsl.net/dl9gre/seychells.html

VVHHFF  --  
UUHHFF  --  

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

Redaktion:

For 50 år siden
I VHF-rubrikken i "OZ" fra marts 1956 glæder spalte-
redaktøren (OZ5MK) sig over, at aktiviteten på 2
meter er høj, og at der foregår noget på båndet hver
eneste aften. Fjernsynet lægger ganske vist en dæm-
per på aktiviteten i de første aftentimer; men dette
bevirker til gengæld, at fjernsynsprogrammets ophør
kl. 21.15 er blevet det tidspunkt, hvor 2-meter ama-
tører landet over starter stationen. Ak ja, det var
tider: stor aktivitet på 2 meter og kun én fjernsyns-
kanal som sluttede med at sende allerede kvart over
ni om aftenen.
Fra den svenske amatørforening SSA har spaltere-
daktøren fået at vide, at OZ-amatører er specielt vel-
komne til at deltage i den svenske aktivitetstest på 2
meter, som foregår den første tirsdag i hver måned.
Det ser ud som om, at det var i Sverige at "grundste-
nen" til den nordiske aktivitetstest (NAC) blev lagt.
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Usandsynlige gode tropoforhold på stort set alle VHF-,
UHF- og SHF-bånd i slutningen af januar og begyndel-
sen af februar gav anledning til mange fine DX-forbin-
delser fra OZ, og sikkert også mange klatøjede radio-
amatører ud på de tidlige morgentimer. OZ1FF beskri-
ver forholdene på mikrobølger således:
Højtryksvejret over Nordsøen her i slutningen af janu-
ar og begyndelsen af februar har for en gangs skyld
givet gode muligheder for at jagte DX-er på mikrobøl-
gebåndene. Da åbningen har været så langvarig, har
der været god mulighed for at få en lang QSO med
nogle af vennerne (bedre end chat på ON4KST!). Sig-
nalerne var indimellem ekstremt kraftige. GM4LBV
lukkede i perioder 23 cm båndet, da hans signal blev
blandet med kraftige radarsignaler. Af højdepunkter
kan nævnes en førstegangsforbindelse på 23 cm med
GI og en forbindelse på 3 cm med LA3EQ/P, som brug-
te sin bildør som reflektor til en 20 dB hornantenne.
Det gav de ekstra 2-3 dB, som muliggjorde forbindel-
sen. Det blev til 4 nye felter på 3 cm, så efter godt 5 års
aktivitet har jeg nu kørt 60 felter. Vedhæftede kort
viser, at det i fremtiden nok vil blive svært at køre
noget nyt. Efter at have været QRV stationært på 24
GHz i over et halvt år, havde jeg set frem til, at det
endelig skulle lykkes at køre noget. Men det blev des-
værre ikke til andet end at høre OZ5SHF, som også for
første gang blev hørt af SM6HYG i JO58 og SM6AFV i
JO67. Forsøg med SM-erne var negative, OZ8AFC hørte
mig og jeg ham, men desværre ikke på samme tid.
Men det skal nu nok komme engang.
Se Kjelds og de øvrige rapportørers DX-høst i nedens-
tående rapporter:

70 MHz tropo:
Også 4 meter-entusiasterne nød godt af de fine tropo-
forhold. Her er en rapport fra en af de meget aktive
DX-jægere på dette spændende bånd, Christian,
OZ2LD:
30. og 31. januar blev der hørt beacons og kørt enkel-
te stationer, 
Hørte beacons:
QRG 70,000 MHz GB3BUX IO93BF.
QRG 70,020 MHz GB3ANG IO86MN.
QRG 70,016  MHz GB3BAA IO91QP.

Den 31-01-06 havde UK en aktivitetstest som gav lidt
ekstra. I testen blev følgende kørt:
G4DEZ JO03AE, G4ODA IO92WS, GM4AFF IO86ST,
G3JYP IO84SN, G4FUF JO01GN, G3NEO IO93II, G4RGK
IO91ON, G3UVR IO83KN.
QSO'erne er kørt enten på SSB eller CW med signaler
fra 529 til 59++
Så der har været gang i den, jeg har lyttet mest på 4 m
for at aktivere båndet, men har da også lyttet lidt på 2
m, 70 cm og 23 cm.

Best 73 de OZ2LD.

Fra en anden af sydhavsøernes store 4 m DX-kanoner -
OZ3ZW - er der kommet følgende rapport fra dagene
med de gode tropoforhold:

30-01-06: G3UVR IO83 CW ODX: 964 km, G3UVR IO83
CW, G3JYP IO84 CW, GM4AFF IO86 SSB,
G3JHM IO91 SSB, G4DEZ JO03 SSB, G4ODA

IO92 CW, G3NEO IO93 CW, G4FUF JO01 CW 
31-01-06: G4DEZ JO03 SSB, G3JHM IO91 SSB ODX:

930 km.

144 MHz tropo:
At forholdene også var gode på 2 meter vidner denne
rapport fra Torben, OZ3ZW om. Alle QSO'er er på mere
end 700 km:
01-02-06: EI3GE IO63 SSB ODX: 1156 km,  GMØELP/P

IO76 SSB, GM4VVX IO78 SSB, GM6TVR IO84
SSB, GM4AFF IO86 CW, GMØTGE IO87 CW,
SP9APC JN99 SSB, F6FLB JOØØ CW.

OZ5BD har med sin FT897d, 50 w og 8 elem. beam kørt
følgende:
31-01-06: CW: IO92 - G4DHF ny loc, JO31 - DJ4AM,

JO33 - PA4PS.
SSB: IO81 - M0PRO ny loc. ODX: 1045 km,
IO90 - G7RAU, IO91 - G4BDL ny loc., IO91 -
M5BFL, JN09 - F1ISM, JO11 - PE2BS ny loc.,
JO20 - ON6MG, JO22 - PF1MO, JO43 -
DB4BIN/p.

OZ1IEP har sendt denne rapport, - alle distancer er på
over 600 km og alt er kørt med SSB:
03-01-06: PA7DF JO22, PE1HWO JO21, DJ6JJ JO31,

SM3BEI JP81 ODX 672 km, SM3MXR JP80.
01-02-06: GM0ELP/P IO76 ODX 994 km.
07-02-06: DK9TF JO31, PA5DD JO22, PE1HWO JO21,

DF9IC JN48 ODX 800 km, PA5MW JO21,
OK1TEH JO70, DB6NT JO50, PD4JP JO21,
SM3MXR JP80, OH0JFP KP00, PI4TUE JO21,
ON3CP JO21, ON5AEN JO10, ON4KHG
JO10, PD0EMR JO21, PA3AYD JO21, SM3BEI
JP81, OH1ND KP00.

432 MHz tropo:
Her er hvad OZ1FF har kørt på 70 cm med CW og SSB,
- alle distancer er over 700 km:
10-01-06: SM0FZH JO99 CW, DF9IC JN48 CW.
30-01-06: GM4CXM IO75 SSB, MM0DQP IO88 SSB,

G0UWK IO83 SSB.
31-01-06: F6FEO JN09 SSB, F9ZG IN99 SSB, F6EAS IN98

CW ODX: 971 km.

OZ3ZW har kørt følgende DX på mere end 400 km:
30-01-06: G8VHI IO92 SSB, F5PEJ JNØ9 SSB, GØPQF

JOØ1 SSB, DB6NT JO5Ø SSB.
31-01-06: G3CKR/P IO93 SSB.
01-02-06: GM4CXM IO75 SSB ODX: 1007 km,

GMØELP/P IO76 SSB, G3MWQ IO82 CW,
GW8ASD IO83 CW, G8EFU IO92 SSB, G8VHI
IO92 SSB, G8LHT IO93 SSB, SP9SOO JN99
SSB, SP9APC JN99 SSB, ON4PS/P JO2Ø SSB,
DB6NT JO5Ø SSB, LA1T JO59 SSB, DL3WJ
JO6Ø SSB, DK4KW/P JO6Ø SSB, DM2GON
JO6Ø SSB, DL3JIN JO6Ø SSB, DL1VPL JO61
SSB, DL2VNL JO61 CW, DLØSTO JO71 SSB,
DL5DWF JO71 SSB, SP3JMZ JO82 SSB.

OZ1IEP tog også del i DX-jagterne på 70 cm. Her er
hvad Carl har kørt siden starten af året, - alle QSO'er er
på mere end 600 km og alt er kørt med SSB:
10-01-06: PA5DD JO22, DK7FU JN49 ODX 711 km.
30-01-06: GM4CXM IO75, G8LHT IO93, G0UWK IO83,

F8DBF IN78 ODX 1396 km, G3YDY JO01,
G4PBP IO82, ON3CP JO21, GM4MOX IO86,

Båndrapporter
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G0PQF JO01, PE1KXH JO21, G4PBP IO82,
F6FEO JN09.

01-02-06: PC5D JO21, PE1EWR JO11, DK5WO JO30,
DL4EBV JO31, DL4EAX JO31, G4AJC IO91,
ON4POO JO20, G3MWQ IO82, GW4DGU
IO71 ODX 1159 km, GM4ISM IO85, DJ0UO
JO31, F8BRK IN99, G8AHK IO91, DK2BJ
JO30, ON4IMM JO11, ON4PS/P JO20,
DL9EAJ JO31, ON8AB JO10, PA7DW JO30,
G0FYD IO83, G0HIU IO83, G3TA IO81,
G4RGK IO91, G6HKS IO92, SP9SOO JN99,
SP7OGS JO91, SP9JDP JN99, SP9OJQ JN99,
OK1KT JO70, G8CUL IO91, GM0ELP/P IO76.

14-02-06: PA5DD JO22, DB6NT JO50, DF9IC JN48 ODX
800km, DK2GR JN59, SM3BEI JP81, OH0JFP
KP00, DL5FN JO40, DD0PX JO30, DL0EE
JN49, PA6V JO22.

1296 MHz tropo:
På 23 cm har OZ1FF kørt følgende DX på mere end 600
km:
17-01-06: DF9IC JN48 CW, DB6NT JO50 CW.
30-01-06: GM4CXM IO75 SSB, G1GEY IO94 SSB,

GM4OGI IO85 SSB, F5HRY JN18 SSB, F6DKW
JN18 SSB, F6CBH JN19 SSB, F1ANH IN88 SSB,
G4EAT JO01 SSB, F9OE IN78 SSB ODX: 1192
km, F5PEJ JN09 SSB, G4AJC IO91 SSB.

31-01-06: F9ZG IN99 SSB, G0EBB IO91 SSB, G4KIY IO92
SSB, F8DBF IN78 CW ODX: 1181 km, F1CXW
JO20 SSB, GM3UAG IO87 CW, GI0PCU IO74
SSB 1. GI -  OZ , G4BEL JO02 SSB, GM3SBC
IO85 SSB, G4BAO JO02 SSB,01-02-2006
DM2AFN JO61 SSB, G8PNN IO95 SSB.

I OZ2LD's 4 m-rapport nævnes også en enkelt DX-QSO
på 23 cm: 
30-01-06: F9OE i IN78, QRB ca. 1300 km.

OZ3ZW kørte følgende på 23 cm, - alle distancer på
mere end 400 km:

30-01-06: G8OHM IO92 SSB, G4KIY IO92 SSB, F5PEJ
JNØ9 SSB, F6CBH JN19 CW, G4EAT JOØ1
SSB, DJ5BV JO3Ø CW.

31-01-06: G8JVM IO82 SSB ODX: 944 km, G8OHM
IO92 SSB, G4KIY IO92 SSB, G3CKR/P IO93
SSB, G3ZEZ JOØ1 SSB, G4BEL JOØ2 SSB,
DB8WK JO33 SSB.

01-02-06: DK2MN JO32 SSB, DJ2DA JO61 SSB, DL7VTX
JO62 SSB, DL5DWF JO71 SSB, SP3JMZ JO82
SSB.

2320 MHz tropo:
På 13 cm har OZ1FF kørt følgende, - alle distancer er
over 500 km:
24-01-06: SM4FXR JO79 CW.
30-01-06: F5HRY JN18 CW ODX: 862 km, ON4IY JO20

CW, F6CBH JN19 CW, F1PYR/P JN19 SSB,
F1DEB JN09 SSB, F6DWG/P JN19 SSB.

31-01-06: G4KIY IO92 SSB, G4BEL JO02 SSB,
01-02-06: DM2AFN JO61 SSB, G8PNN IO95 SSB.

10 GHz tropo:
OZ1FF kørte følgende DX på 3 cm under de gode trop-
oforhold, - alle er over 300 km:
24-01-06: SM6EAN JO57 CW, SM7ECM JO65 CW.
30-01-06: GM4OGI IO85 SSB ODX: 740 km, GM4LBV

IO86 SSB, G0EWN IO93 CW.

31-01-06: DJ5BV JO30 CW, ON4IY JO20 CW #57,
G4PBP IO82 CW #58, ON4IY JO20 CW,
G4BEL JO02 SSB, DK2MN JO32 SSB #59,
LA3EQ/P JO28 SSB #60, G8ACE IO91 SSB
ODX: 802 km.

OZ1FF har sendt dette kort, der viser hans lokator-sta-
tus på 10 GHz efter de flotte tropoforhold i slutningen
af januar og begyndelsen af februar 2006. I alt 60 kør-
te lokatorfelter er det nu blevet til. Flot!

SuitSat
Amatør radioudstyr iklædt en gammel russisk
rumdragt og døbt SuitSat blev "søsat" fra den interna-
tionale rumstation ISS den 3. februar 2006. Mange
modtagere verden over var stillet ind på frekvensen
145,990 MHz, men desværre viste signalerne sig at
være meget svage og behæftet med dyb QSB, som sik-
kert skyldes at rumdragten roterer i rummet. Det gene-
relle indtryk man får, når man læser rapporterne fra
amatører rundt omkring i verdenen, er, at tale-budska-
bet kan høres svagt og fadende, medens det er umu-
ligt at udnytte SSTV-signalet. Rapporterne kan man
finde på www.suitsat.org på internet. I skrivende stund
kan jeg ikke finde nogle OZ-amatører blandt rappor-
tørerne.
Selvom SuitSat kun blev en begrænset succes, beslutte-
de NASA alligevel at tildele den et nummer i Oscar-seri-
en. SuitSat vil derfor gå over i historien som OSCAR-54
eller AO-54.
Når dette læses er SuitSats batterier sandsynligvis fla-
de, og rumdragten er muligvis gået ind i jordens atmo-
sfære og er brændt op. Man regnede med en levetid
på ca. 6 uger.

[tekst til foto Suitsat_2.jpg]:

Foto af SuitSat efter "opsendelsen" - eller rettere
"nedsendelsen" - fra den internationale rumstation ISS
den 3. februar 2006.   Kilde: NASA

Satellitter
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Diverse satellit info
AMSAT-UK oplyser, at de er blevet inviteret til at del-
tage i SSETI ESEO satellitprojektet. ESEO - European
Student Earth Orbiter - er planlagt opsendt i slutnin-
gen af 2008 i et såkaldt geostationært transfer-kreds-
løb. D.v.s. den vil få nogenlunde samme kredsløb som
den hedengangne AO-40 og de planlagte amatørsa-
tellitprojekter P3E og Eagle.
Det primære kommunikationssystem til ESEO bliver
udviklet af universitetet i Wroclaw i Polen og skal
anvende "kommercielle" S-bånds frekvenser. Men
ESEO har også brug for et reservekommunikationssy-
stem, som kan bruges i tilfælde af, at det primære
system fejler. Reserven skal også kunne anvendes
hvis/når det primære systems antenne ikke peger mod
jorden. Det er planlagt, at AMSAT skal assistere med at
tilvejebringe reservesystemet.
Det nuværende projekt har brug for en transponder-
enhed, som kan modtage telekommandoer fra jorden
på UHF (435 MHz) og sende telemetri og missionsdata
til jorden på S-båndet (2,4 GHz). AMSAT planlægger at
anvende et rundstrålende antennesystem, så dataha-
stigheden vil blive ret lav selvom output effekten bli-
ver omkring 9 watt.
Når ESEO satellitten er i kredsløb forventes det, at de
studerendes eksperimenter vil være afsluttet i løbet af
få uger eller måneder. Herefter vil reservetransponde-
ren blive stillet til rådighed for radioamatører som en
lineær mode U/S transponder.

AMSAT-UK har dannet et team, der skal tage sig pro-
jektet. Det består af G4DDK, G7OCD, G6LVB, G0MRF
og G3VZV. 
Oplysninger stammer fra www.uk.amsat.org

Holdet bag SSETI Express projektet har udarbejdet et
Flight Analysis Summary og en Failure Analysis Report.
Har man lyst til at læse om, hvad man fik ud af Express-
projektet, samt hvad man mener forårsagede den fejl,
som bevirkede at satellitten gik død kort efter opsen-
delsen, kan rapporterne downloades fra hjemmesiden
http://sseti.gte.tuwien.ac.at/express/mop/

Den 13. februar 2006 lykkedes det Commander Bill
McArthur på ISS (NA1SS) at gennemføre en 2 meter-
QSO med DX-peditionen 3Y0X på Peter 1 Island ved
Antarktis. Med den inklination rumstationen har, er
mulighederne for QSO'er med stationer nær jordens
poler stærkt begrænsede, men det lykkedes altså. Bill
McArthur anvendte ARISS' low power Ericsson 2 meter
FM-station til QSO'en, medens 3Y0X brugte deres
medbragte EME-grej. Forbindelsen har nu bragt Bill
McArthur op på 104 DXCC-lande kørt fra rummet.
QSO'en er samtidig den første "rum-QSO" nogensinde
fra Peter 1 Island. Som en kommentar til den historiske
QSO bemærkes det fra DX-peditionen: "Antallet af
mennesker, der har fløjet i det ydre rum er større end
antallet, der har sat foden på Peter 1 Island!"

CCoonntteessttrreessuullttaatteerr
VVHHFF  --  UUHHFF  --  SSHHFF

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

Redaktion:

Nu er der gået et par måneder med de nye regler. Jeg
modtager mange logs, der er korrekt udfyldt efter de
nye regler, men der er dog stadig alt for mange der
ikke er rettet ind efter de nye klasser og betegnelser.
Det er ok at de elektroniske logs er navngivet korrekt
(selvom der er for mange der endnu ikke har læst reg-
lerne for navngivning !!!), men det er ikke OK at have
glemt at rette de oplysninger der står inde i loggen.
For mange har stadig de gamle betegnelser stående,
og det giver mange problemer med registrering af
loggene. Så på med vanten - Luk TACLog eller hvilket
logprogram du nu anvender op, og ret parametrene
ind til det de skal være.

Contestkalender
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
04. apr 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
11. apr 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
13. apr 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
18. apr 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest

20. apr 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
25. apr 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater
Klasse 1,  50MHz Standard, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1DJJ JO65HP 9 8 1201 9607
2 OZ7IS JO65DQ 23 11 668 9159
3 OZ2PBS JO55XJ 19 9 706 7372
4 OZ6OM JO55EJ 9 6 720 5146
5 OZ1MG JO65CO 7 4 300 2682
6 OZ1MFP JO55SK 22 10 330 2506
7 OZ8SMA JO55WA 5 4 170 2368

ODX: OZ1DJJ - OH8LRB (KP24HQ) 1201 km.
OZ2PBS: En stille og rolig contest. OZ6OM : Havde
mulighed for at være med de sidste par timer.

Klasse 2,  50MHz High Power, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2LD JO54TU 28 18 1309 19040
2 OZ9KY JO45VX 34 15 522 14891

ODX: OZ2LD - OH8LRB (KP24HQ) 1309 km.
OZ9KY : Hørte IW-stn adskillige gange på MS. 0 QSO!



Klasse 70,  70MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ3ZW JO54RS 8 5 1051 4838
2 OZ2LD JO54TU 9 4 1064 3716
3 OZ1DJJ JO65HP 9 4 1050 3439
4 OZ1MG JO65CO 10 4 105 2382
5 OZ2M JO65FR 10 4 111 2320
6 OZ2PBS JO55XJ 9 3 77 1944
7 OZ7IS JO65DQ 11 3 115 1920
8 OZ1EBA JO45VX 6 3 63 1707

ODX: OZ2LD - G4IGO (IO80NW) 1064 km.
OZ1EBA : Forholdene må have været "nedtrykte"i sne-
vejret, dennegang hørte jeg slet ingen fra Sydhavsøer-
ne og Sjælland. 

Klasse 7A, 1296MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 20 17 743 15628
2 OZ2LD JO54TU 24 18 688 15248
3 OZ9KY JO45VX 21 15 638 13796
4 OZ7IS JO65DQ 18 12 637 9141
5 OZ1BGZ JO65AP 14 10 647 7569
6 OZ9ZZ JO46QK 10 5 257 3775
7 OZ0A JO55WL 4 2 75 1204

ODX: OZ1FF - DF9IC (JN48IW) 743 km.

Microbølge Klasse 7B2,  2,3 GHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 10 8 585 9422
2 OZ2TG JO55RT 7 6 532 6464
3 OZ9ZZ JO46QK 4 2 121 1606
4 OZ1BGZ JO65AP 3 2 179 1550

ODX: OZ1FF - SM4FXR (JO79OF) 585 km.
OZ2TG: Gode signaler, trods pilotstrejke og is på anten-
nerne.

Microbølge Klasse 7B5,  10 GHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 5 4 326 6730
2 OZ9ZZ JO46QK 3 1 121 1775

ODX: OZ1FF - SM6EAN (JO57WQ) 326 km.
OZ1FF : QRT en time på grund af vand i kabel til trans-
verterne.

Microbølge i alt januar 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ1FF JO45BO 16222
2 OZ2TG JO55RT 6464
3 OZ9ZZ JO46QK 3381
4 OZ1BGZ JO65AP 1550

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 61 31 735 36023
2 OZ1MFP JO55SK 51 27 720 26771
3 OZ2LD JO54TU 39 24 707 24125
4 OZ2PBS JO55XJ 49 19 617 18255
5 OZ9ZZ JO46QK 36 18 691 16330
6 OZ4VW JO45UT 33 17 768 15669
7 OZ7SKV JO46MO 31 16 756 15439
8 OZ5BD JO55UM 33 16 616 14503
9 OZ1MG JO65CO 40 15 627 14262

10 OZ5ER JO65CT 29 16 603 13643
11 OZ8ERA JO66HB 30 12 394 10468
12 OZ6OM JO55EJ 9 8 1298 7992
13 OZ1AOO JO65GR 21 8 281 6197

ODX: OZ6OM - OH8LRB (KP24HQ) 1298 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 162 47 863 88181
2 OZ1IEP JO55XU 157 45 800 76498
3 OZ1BEF JO46OE 127 43 807 69753
4 OZ1ALS JO45VA 128 42 786 68352
5 OZ5GX JO57DJ 75 28 628 33100
6 OZ5ESB JO45FL 48 20 727 27228
7 OZ2TF JO46PE 30 19 625 19665
8 OZ6EI JO45TT 7 3 176 1958

ODX: OZ9KY - F5PEJ (JN09XT) 863 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 39 24 726 24571
2 OZ1MFP JO55SK 36 23 698 20455
3 OZ7IS JO65DQ 22 14 639 11787
4 OZ2PBS JO55XJ 26 15 601 11754
5 OZ1MG JO65CO 26 12 627 10125
6 OZ9ZZ JO46QK 23 11 691 9790
7 OZ9PP JO47VA 12 11 402 8578
8 OZ5ER JO65CT 18 10 549 8152
9 OZ6HY JO45WA 17 8 473 7173

10 OZ2GM JO56DT 15 9 318 5576
11 OZ8ERA JO66HB 13 5 217 3503

ODX: OZ1DLD/P - DF9IC (JN48IW) 726 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 82 38 787 48323
2 OZ1IEP JO55XU 78 41 800 43942
3 OZ2LD JO54TU 42 26 707 25693
4 OZ1FF JO45BO 37 20 753 21429

ODX: OZ1IEP - DF9IC (JN48IW) 800 km. 

Open Class 50MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 G4DEZ JO03AE 16 14 1882 19788
2 GX7VHF JO01OV 9 9 1474 11101

ODX: G4DEZ - OH8LRB (KP24HQ) 1882 km.
GX7VHF : 7 DXCC worked. ODX OH0JFP 1474 Kms on
CW 559 completed with ease. We heard for a  few
seconds, SK7AM, OZ2LD, SM6WET and IW6SNU. We
were able to complete with SM5LE on JT6M in 4 mins
peaking 7dB. SP9HWY took about 2 minutes and pea-
ked 6dB.  Bjorn OZ6OM, peaked -5dB and we comple-
ted in 5 minutes.  Very little activity from the UK.  No
stations heard in LA/PA/DL/GW.  Steady signal from
Alex, GM4NFC. A quiet evening with only one video
carrier. 

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

1 DL0RSH JO43SV 79 31 691 41467
2 DA0T JO43VI 78 32 669 40574
3 PA4PS JO33GH 70 32 600 36943
4 DL6BCT JO43LD 70 23 701 29535
5 DK0LX JO53HR 39 22 608 21249
6 PA5DD JO22IC 28 14 659 19291
7 DL1TX JO53AN 32 17 574 16842
8 DL5AG JO43DN 30 14 466 14253
9 ON5AEN JO10VW 13 7 791 10846

10 SP2FAV JO94MA 14 10 629 10524
11 DL1HTO JO61CU 16 9 518 10287
12 SQ3MU JO72PR 13 9 550 8508
13 SP1YSZ JO73GJ 7 4 243 2997

OZ Marts 2006____________________________________________________________________________ 173



14 LY1CR KO15CL 6 3 66 1749
ODX: ON5AEN - SK7MW (JO65MJ) 791 km.

Open Class 432MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DL0RSH JO43SV 44 22 658 24287
2 DJ8MS JO64AD 38 25 717 23582
3 DA0T JO43VI 29 18 658 17383
4 PA5DD JO22IC 21 11 767 16001
5 DK7FU JN49FT 13 12 712 11080
6 DL0VV JO64AD 25 15 704 11037
7 OK1TEH JO70FD 11 9 683 8181
8 RX1AX KO59EW 11 8 663 6940

9 SP1YSZ JO73GJ 5 5 306 3606
10 DL1HTO JO61CU 4 3 485 2860

ODX: PA5DD - SM6EHY (JO67CL) 767 km. 
DA0T : poor condx 

Open Class 1296MHz, Januar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DF9IC JN48IW 17 14 777 15104
2 PA5DD JO22IC 10 4 680 7620
3 SP1YSZ JO73GJ 3 2 243 1290
4 DL1HTO JO61CU 1 1 397 897

ODX: DF9IC - SK7MW (JO65MJ) 777 km.
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Amatør radio det norske tidsskrift
Havde i nr1/2006 vedrørende CW kontra SSB, en omta-
le der kan give lidt at tænke på, hvis man forstyrrer
radio og fjernsyn, så jeg kan godt forstå en tysk radio-
amatør der tidligere var QRV med SSB, nu udelukken-
de bruger CW grundet forstyrrelser ved skift til ny
QTH. 
I artiklen står hvis man f. eks ved CW har en bånd-
bredde på 100 Hz og et SSB med båndbredde 2000 Hz.
En 100 W CW sender har da 1 W pr Hz båndbredde.
100 W på SSB giver 0,050 W pr Hz båndbredde. En for-
skel på hele 13 db. Det vil sige at 5W på CW er lige så
effektiv som 100 W på SSB.

Fordelen ved CW kontra SSB er at ved støj på båndet,
da er et CW nemmere at læse. Ulempen er at skulle
lære Telegrafi, men det er der også løsninger på, her
kan en computer komme på tale, mon ikke de fleste
amatører har en computer, tidligere var der flere der
benyttede vic 20, vic 64 med flere, men øret er og bli-
ver det bedste redskab.

Båndrapport fra OZ-DR2197.

CALL Dato.UTC Mhz Info.
HBØ/DL2OBO 05.01/0619 3.7
3A2MG 05.01/0629 3.7
JW5E 05.01/0819 3.7
8P6QM 05.01/1343 21 MM-NET
EA6/OE6MBG 07.01/0613 3.7
OY9JD 09.01/1444 3.7
CU2CE 10.01/0741 3.7
8P6JB 10.01/0745 3.7
VU2DVP 10.01/1518 3.7
FM1HM 15.01/0632 3.7
CO2JD 15.01/0743 3.7
HK3BVD 26.01/0642 3.7
T29A 26.01/1400 21
LU2DKT 28.01/0706 3.7
FR1AN 29.01/1446 21
2L2SQ 07.02/0742 3.7

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL.

LLyytttteerraammaattøørreenn
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk
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AGCW fylder 35 år I 2006
AGCW fejrer dens 35. fødselsår og uddeler diplomer
for året 2006. Licenserede radioamatører og SWL's der
bruger CW (A1A, F2A) kan arbejde for diplomer alle
hverdage (mandag 0001 UTC til fredag 2359 UTC). Alle
CW QSO's i 2006 tæller, og alle bånd er gyldige. Krave-
ne er følgende:
Klasse A: QSO's med 35 individuelle AGCW-medlem-

mer.
Klasse B: QSO's med 35 DXCC lande.
Klasse C: QSO's med 35 stationer der former stren-

gen: "ARBEITSGEMEINSCHAFT TELEGRAFIE
AGCW-DL" med det sidste bogstav i deres
kaldesignal.

Klasse W: Få 35 points ved kontakter med AGCW
klubstationer, hvor de gyldige stationer er
følgende: DF0ACW, DF0AGC, DL0AGC,
DK0AG, DL0CWW og DL0DA tæller 5
points, DQ35AGCW og DR35AGCW tæller
10 points.

Ansøgninger skal omfatte loguddrag med følgende
ting: Ugedag, dato, tidspunkt, kaldesignal, bånd,
AGCW medlemsnummer hvis tilgængelig, samt eget
navn, personligt kaldesignal og adresse. 
Ansøgning for flere klasser er muligt. Afgiften er 5
EURO eller 7 USD.
Diplom-manager er Christian Kraus, DL4FO, Wilhelms-
tr. 9, D-63477 Maintal, Tyskland. E-mail adressen er:
agcw35@agcw.de .
Mere information kan findes på: http://www.agcw.org/

5th IARU Region 1 High Speed Telegraphy Championship
Dette afholdes 20-24 september 2006 I Primorsko, Bul-
garien. Det er i år Bulgarian Federation of Radio
Amateurs (BFRA) der står for mesterskabet. Primorsko
ligger ved Sortehavet, 52 km syd for Burgas. Byen har
3000 indbyggere, men er velkendt som et feriested
med en 10 km lang strand.
Burgas International Airport ligger 70 km væk, Varna
International Airport 180 km væk, og Sofia Internatio-
nal Airport ligger 410 km væk fra Primorsko.
Mesterskabet og beboelse sker på et trestjernet hotel,
kun 50 meter fra stranden, og programmet for mester-
skabet er følgende:
Onsdag 20. september: Ankomst og beboelse
Torsdag 21. september: Officiel åbning og mesterska-
ber
Fredag 22. september: Mesterskaber
Lørdag 23. september: Ekstra tid for mesterskaber,
udflugt, diplomer, lukning af mesterskabet og fest.
Søndag 24. september: Afrejse.
Afgifterne for mesterskabet er følgende pr. person
(betaling ved ankomst / betaling senest 30. juni):

For deltagere og teamledere, inkl. ophold, mad, afgift,
udflugt, fest og souvenirs: EURO 260 / 240.
For deltagere og teamledere, inkl. afgift, udflugt, fest
og souvenirs: EURO 150 / 140.
For besøgende, inkl. ophold, mad, udflugt, fest og sou-
venirs: EURO 180 / 165.
For besøgende, inkl. udflugt, fest og souvenirs: EURO
70 / 65.
Specielt for nye klubber der for første gang deltager i
Verdensmesterskabet, incl. ophold, mad, afgift,
udflugt, fest og souvenirs: EURO 230 / 215.
Transportafgiften fra lufthavnen til Primorsko og retur
er følgende: Fra Burgas EURO 20, fra Varna EURO 30,
fra Sofia EURO 50.
Tilmeldingsinformation, 'Letter of intent', til mester-
skabet kan findes på www.bfra.org og sendes til Bul-
garian Federation of Radio Amateurs, P.O.Box 830, BG-
1000 Sofia, Bulgaria, eller med e-mail til: panayotdan-
ev@yahoo.com .
Vær opmærksom på at mesterskabet bliver afholdt i
feriesæsonen, og hotelreservationer skal ske i god tid.
Komitéen vil forsøge at hjælpe tilmeldinger modtaget
efter 10 marts 2006.

Nordiske resultater i følgende contests
YL-CW-Party
Klasse YL: 18 deltagere
Nr. 01 DF5ZV 122 points, Petra
Nr. 07 OZ7YL  84 points, Svata
Nr. 11 SM5NZG 70 points, Heide
Klasse OM: 45 deltagere
Nr. 01 YL2PQ 24 points, Laimon
Nr. 11 OH3MF 14 points, Rauno
Nr. 12 LA3ZA 13 points, Sverre

AGCW-Handtastenparty 80m
Klasse A: 43 deltagere
Nr. 01 DL3BUE 656 points
Nr. 34 OH7WV 83 points

Udskrivning EUCW/FISTS-QRS-Party
Dato/tid Mandag 24. april kl. 0001 UTC til fredag 28.

april 2006 kl. 2359 UTC.
Frekvens Alle bånd inkl. WARC, 160m, 6m og 2m.
Klasser A - QRO med mere end 10W input eller 5W

output
B - QRP max 10W input eller 5W output
C - SWL's

Regler Se OZ-04/2003
Log Senest 31. maj 2006 hos:

Robert Walker, M0BPT, 38 Wheatley Street,
West Bromwich, England, B70 9TJ

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

Redaktion:



Selvom udviklingen indenfor netværksteknologi er
gået, og til stadighed går stærkt, så har vi endnu ikke
set kommercielle produkter, der har kunnet hæve stan-
darden for internethastighed til private.
Det gør det så til gengæld en kende nemmere, at væl-
ge et produkt, der ikke er i risikogruppen for, at være
oldnordisk umoderne og overflødigt dagen efter man
har bestilt.

Vejen hertil
Selvom det har været muligt for menigmand, at koble
sig på nettet ved hjælp af modem siden starten af
90'erne er denne mulighed ikke helt passé. Faktisk
omkring 700.000 (april '05, pol.dk) benytter stadig
modem, selvom der næsten kun snakkes om bredbånd
i dag. Derfor er det stadig muligt, at få abonnement til
denne form for opkobling hos de fleste udbydere -
med hastigheder op til 56kbit/s. I sidste halvdel af
90'erne ventede vi på, at faste opkoblinger blev kom-
mercielt tilgængelige, hvilket fik mange til at skifte til
digital telefoni, ISDN. Det var dog en bekostelig
affære, og selvom både hastighed og pålidelighed var
væsentligt bedre end den analoge pendant, er der i
dag ikke mange, der vælger ISDN i dag.
Fra år 2000 blev bredbånd, fast opkobling, ADSL eller
hvilke navne, der ellers kan hæftes på teknologien,
muligt for Hr. og Fru Danmark. Der var i starten uhyrli-
ge ventetider - i mange tilfælde op til et halvt år - men
der var mange 'sultne' kunder. For nogen muligheden
for at hente data med større hastighed, for andre
muligheden for altid at være på og så for andre nød-
vendigheden af fast pris pr. måned uanset forbrug.

Typer af forbindelser
Faste forbindelser er populære; ikke blot som broer
mellem landsdele og lande, men bestemt også til Inter-
nettet. Selvom mange kan "nøjes" med blot modem til
at koble sig på og hente/sende email er netforbindel-
sen i dag en ren datakanal til fornøjelser og forretning.
Email, world wide web, telefoni, tv, alarmer og meget
andet data transporteres over den faste forbindelse.
Dette kræver hastighed, pålidelighed og let anvende-
lighed. Af de faste forbindelser er den klart mest
udbredte af ADSL-typen. Denne standard giver mulig-
hed for hastigheder, afhængigt af afstand til telefon-
centralen, på typisk op til 8Mbit over almindelig kob-
berledning, som er installeret i langt de fleste ejen-
domme. ADSL kunne blive afløst af VSDL, der typisk
kan levere en hastighed på op til 50Mbit/s, men hvor
ADSL kan leveres op til 5,5 km fra centralen vil den
maksimale afstand til centralen være omkring 1,2 km
med VSDL.
Man ser naturligt nok fiber, som en ganske interessant

udfordrer til disse DSL-teknologier. Internet via fiber er
dog stadigvæk kun pletvist udbredt: Enten i store
beboelsesejendomme eller i nære bysamfund udvalgte
steder omkring i landet. Hvor kobberet allerede er til
stede overalt kræver det voldsomme entrepenør-inve-
steringer, at få gravet fiber ned, så det dækker landet.
Denne investering er der dog efterhånden en del spil-
lere, der gerne vil bære, og det må være et spørgsmål
om tid, før fibernet er en mulig opkoblingsmetode
over hele landet. Var man lidt grov kunne man kalde
det halsløs gerning, at forsøge at optimere hastighed
på en kobberforbindelse, når fiber giver så voldsom
forbedring. En typisk forbindelse for fx en Nesa-kunde
vil være i størrelsesordnen 10 til 100Mbit/s, og det er
ikke fiberet, der sætter begrænsningen. Allerede nu
kan fiberkunder i Sydkorea få forbindelser op til
10Gbit/s - en hastighed, der svarer til 50 samtidige tv-
kanaler i HD-format!

De marginale
For den stolte radioamatør er faste opkoblinger ikke
helt efter hjertet - det skal være trådløst! Denne
opkoblingsform er såmænd også en stigende stjerne,
men typisk i de større byer. For øjeblikket udbydes
Wimax i Århus, Odense og København, og gør det
meget enkelt for kunden, at koble sig op med ADSL-
hastighed. Standarden hedder 802.16 og er af samme
familie, som det vi bedst kender som almindeligt
trådløst netværk på kontoret eller derhjemme. Med
wimax er forbindelsen dog transportabel, og anvende-
lig for folk, der flytter meget eller sågar i bilen!
En ting, der dog kunne holde Hr. og Fru Danmark fra
at bruge en trådløs forbindelse er de mange skræm-
mehistorier fra dagspressen om hacker-ditten og aflyt-
ning-datten, som nok får mange til at se cyber-spøgel-
ser. Sikkerhed på nettet skal man ikke spøge med, og
det er naturligvis fornuftigt at se sig for, og gøre sig
sine overvejelser. Selv den mest basale sikkerhed kan i
mange tilfælde være nok - de fleste elektroniske ind-
brudsforsøg mod private er arbitrære, og en ubuden
gæst vil sjældent gøre sig mange anstrengelser, men
derimod hurtigt gå videre og finde et offer, der ingen
anstrengelser overhovedet har gjort sig imod sikker-
hed.

Et kig i krystalkuglen…
…er et dristigt forehavende, men alt andet lige, så kan
man nok med en minimal margen forudse visse ten-
denser. De store udbydere vil blive udfordret på flere
fronter. Ikke mindst vil fiberteknologien blive mere
udbredt efterhånden som de mange grave-arbejder
kommer længere væk fra stenbroen, og ud på landet.
Dette vil dog være afhængigt af, om TDC for held til at
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få politikerne til at stikke en kæp i hjulet for energi-
selskaberne, som er de fremmeste spillere på fiber-
banen. Skulle det lykkedes vil den trådløse teknologi få
en god chance for at stå som det bedste bud på en tek-
nologi, der ikke stavnsbinder kunderne i urimelig grad.
Desuden er investeringen for at få hurtig internet over
trådløs forbindelse heller ikke så overvældende, som
via fiber.
På den fjernere horisont er det slet ikke umuligt, at
mobiltelefon-teknologien kommer så meget fra jor-
den, at det kunne blive en reel udfordring til både
fiber-, kobber- og wimax-forbindelser, men det kræver

dog at de mange børnesygdomme, der stadig plager fx
3G (tredje generations mobiltelefoni, højhastigheds-
data), bliver fjernet, og så - ikke mindst - at prisen kom-
mer ned i et niveau, hvor det ikke koster både skjorten,
den fædrene gård og spidsen af en jetjager!

I næste måned…
Forsøger vi med en absolut uvidenskabelig metode, at
gøre det enklere at vælge den internetforbindelse, der
passer til dig - med hensyn til de mange tjenester på
nettet, der gør det både lettere, sjovere og mere
spændende, at være radioamatør.
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OZ9KY inviterer til

Det 28. Nordiske VHF-UHF-SHF møde 9. -
11. juni 2006 på "Sletten" ved Silkeborg.

OZ9KY har hermed fornøjelsen at invitere til det årlige nordiske VHF-UHF-SHF træf. 
Det afholdes på det smukt placerede FDF kursuscenter "Sletten" ved Julsø for foden af

Himmelbjerget nær Silkeborg.

Som sædvanligt vil der være et væld af aktiviteter og underholdning som udstillinger,
grillfest, foredrag om aktuelle emner, loppemarked, landskamp, Nordiske VHF-mana-

gers åbne møde, HamDinner, konkurrencer og meget andet godt.

Nærmere information og tilmelding på:

http://vhf.edr.dk/VUSHF2006

hvor detaljeret program vil kunne ses, hvor tilmelding kan foregå, og hvor detaljerede
kort og mange andre informationer om området vil være tilgængelige.

I lighed med tidligere Nordiske VHF-UHF-SHF møder vil der naturligvis være mulighed
for indkvartering, camping og fuld forplejning.

Reservation og tilmelding kan også ske til: 

OZ1GWD Jørgen Pedersen, Viadukten 9, 9900 Frederikshavn - Tlf. 40 10 70 47

OZ9KY
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Båndrapport.
Der har været lidt tropo på 2m i slutningen af januar
og starten af februar.
Flere danske, tyske og hollandske stationer er blevet
kørt. PA3GFY, PE0PYD, PA1MB, PA0JWX, DJ5VP og
DO8SD, er alle set i Københavns området.
OZ2PJ, Poul kørte en SSTV forbindelse den 1. februar
med PA3GFY(Se foto) og PE0PYD begge på 144.500
MHz.

Billede fra OZ2PJ's QSO med PA3GFY.

"This is SuitSat-1, Amateur Radio Station RS0RS."
Så kom den noget specielle satellit i kredsløb fra den
Internationale Rumskib ISS.
Den blev skubbet ud i rummet den 3. februar 2006 kl.
23.02 UTC, af cosmonaut Tokarev efter han havde akti-
veret udstyret.  SuitSat-1 eller Radioska som den kaldes
på russisk har også fået navnet AO-54 af Amsat.
De første rapporter lød på at den var død efter to
omløb og ingen kunne høre nogen signaler, men efter
nogle timer begyndte der at indløbe rapporter fra hele
jorden om at der faktisk var nogen at høre og se fra
rumdragten.
På SuitSat's hjemmeside indløb flere og flere rapporter
og efterhånden kunne dem med store antenner mod-
tage både hilsner på flere sprog og andre meddelelser,
telemetri data i fone og SSTV fra den.
Der er stadig gamle rumdragter ombord på ISS og det
er planen at bruge dem på samme måde. Vi håber at
årsagen til det svage signal bliver fundet så de næste
forsøg bliver en større succes.
I skrivende stund er SuitSat-1 faldet til et 3 mil lavere
kredsløb og et par minutter foran ISS.
Der er nok ikke liv i udstyret mere, da batterierne er
brugt op, men da effekten fra senderen er lav kan der

måske stadig være strøm nok. Hvis der stadig er liv i
stationen kan du måske være heldig at høre den på
145.990 MHz.
SuitSat's hjemmeside: http://www.suitsat.org.
Side med gode rapporter og SSTV billeder:

http://www.aj3u.com/blog.
Amsat's side: http://www.amsat.org/amsat-new.
Det er muligt disse sider ikke opdateres mere hvis Suit-
Sat er gået QRT.

MMSSTV tips.
Som nævnt tidligere kan du venstre klikke på bjælken
for signalstyrken til venstre for spektrum vinduet og få
input indstillinger til lydkort frem på skærmen. Hvis du
modsat højreklikker, får du output indstillingerne frem
i stedet.

Valajev igang med at klargøre SuitSat

WWW-SSTV (SWL)
WWW-SSTV kan nu fås i en SWL udgave. Virker fint til
jer der bare vil være med på en kigger og se hvordan
man kører SSTV over Internettet til en repeater eller
anden SSTV station som er koblet til Internettet.
WWW-SSTV kan også hentes til Pocket PC. Følgende
gateways er aktive DB0DXM, DL5DK, HB9RWL, HB9ZF,
DB0QF og DO4SH. HB9ZF er og QRV på 144.950 MHz!
Det er vist ikke lige efter båndplanen?
Du kan hente programmerne her: 

http://www.db0dxm.de 

Vy 73 de OZ9AU

SSSSTTVV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk
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Dorothea Valbjørn, OZ7YL.
OZ7DV, Ditlev Valbjørns søster blev dansk YL-amatør
nr. 2 og den første licenserede danske kvindelige ama-
tør. Første gang hun nævnes i OZ er i septembernum-
meret 1932. Her finder vi hende under Traffic Notes: "
OZ7DVYL er jævnlig CW-Operatør hos OZ7DV. Morsen
og Resultaterne er fb". Hun kørte altså med broderens
station, men OZ7DVYL var ikke et registreret kaldesig-
nal.
De kom oprindeligt fra Rise ved Røde Kro, Sønderjyl-
land, men flyttede til Odense.
Sin første QSO havde hun den 10. juni 1932 med
PA0HR og SM6UA. Den sidste af disse var den meget
berømte svenske apoteker, der også fik tilnavnet
"bedstefar".
Som second operator på 7DV's station blev hun licen-
seret som OZ7YL den 3. maj 1934, og selvstændig licens
fik hun med samme kaldesignal den 22. juni 1935. I
september 1936 blev hun medlem af EDR med med-
lemsnummeret 1044. I lang tid var hun den eneste
kvindelige OZ-amatør og var meget populær som
sådan. Hun var både aktiv på båndene og i forenings-
livet. Hun kørte næsten udelukkende CW.
På billedet ses Dorothea, "Dot", ved broderens station.
Det var i januar OZ 1933, medens hun kørte med kal-
designalet OZ7DVYL. Det er faktisk fra foråret 1932,
kort efter at de var flyttet til Odense. Senderen var en
MO-PA med et RE 134 som TPTG-oscillator og et Radio
Record T 34, som kørte med 30 Watt input og en svagt
rødmende anode! Den lød dog pænest ved et input på
15 - 18 Watt.
Mens 7YL kørte CW, kørte broderen mest fone, som
dengang var AM.
Som alle andre amatører måtte 7YL aflevere sin sender
ved 2. verdenskrigs begyndelse. 
Tage Bank, OZ1TX, var i 2004 så venlig at sende mig et
nummer af det gamle svenske blad QRX, hvori 7YL
havde skrevet nogle betragtninger i november 1945.
Jeg synes, at det var godt skrevet, og at det er et inter-
essant tidsbillede, så derfor bringer jeg det her. 

"OZ7YL ser tilbage!
Naar vi nu ser fremad til lysere Tider og glæder os til
atter at træffe gamle Bekendte paa de korte Bølger,
kommer man ofte til at tænke på de hyggelige Timer,
man har tilbragt paa 40 og 80 Meter. - Hvordan har om
G2PT det? Kom OK1LM godt gennem Krigen? Og old
SP1AR i Lown? - Skal jeg atter høre deres Signaler og
faa QSO med dem?

Allerede i 1930 fik OZ7YL de første Kortbølgebaciller i
sig. Min broder OZ7DV havde været meget radiointer-
esseret, og havde bygget sig en Hartley.

Da han havde stiftet Bekendtskab med OZ7F og OZ2E,
som havde besøgt os paa en Biltur rundt til andre Kort-
bølgeamatører, og de havde givet ham nogle gode
"tips", fik jeg ogsaa Lov til at komme til Mikrofonen,
og saa var den sag afgjort.
Da jeg samtidig kom ind i "Post og Telegrafvæsenet",
fik jeg meget hurtigt lært at telegrafere, og jeg har da
ogsaa kun sjældent benyttet "fone" paa min station.
Min Sender var paa 15 Watts Input, og med den "wor-
kede" jeg hele Europa paa nær Tyrkiet - fra CT til LA og
fra G til U. Dog er det aldrig lykkedes mig at faa DX,
men en lille "jap" sendte mig engang en Rapport.
Min Væg ved Senderen blev paa Amatørvis  tapetseret
med QSL-Kort, og der fulgte ofte Foto med. Mest
spændende var det vel nok, naar man fik Besøg af en
"Ham". Mange kortbølgeamatører fra G, OH og LA og
naturligvis ogsaa OZ Amatører har besøgt mig, og
gode Venner har jeg paa denne maade faaet. Men det
var jo ikke alle Æterbekendte, jeg fik at se. Men ofte
traf jeg paa 40 og 80 Meter Amatører, som jeg ved at
have QSO med jævnlig, kom til at synes om og derfor
gerne vilde have QSO med igen. Jeg har aldrig brudt
mig om disse "QRK, QRA, 73"-QSO'er, men sat Pris paa
QSO'er, hvor man følte Mennesket bag Nøglen.

Gamle SMZ (Bent Gawne, nu SM7VE) - QRX's Redaktør
-  var en af dem. SMZ var let kendelig paa hans "bre-
de" Tone, der var helt "à la russe". Hans YL var ogsaa
kortbølgeinteresseret (Se QRX Nr. 1 Side 8), og det var
muntre QSO'er, der førtes mellem Ljungbyhed og
Odense. 

SM6UA havde jeg ogsaa QSO med. "Onkel John" hav-
de inviteret mig på Besøg i Göteborg; men Krigen luk-
kede Grænserne, og nu er de korte Bølgers "Grand Old
Man" ikke mere.

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

Redaktion:



Alle de 88 jeg i Tidernes Løb har faaet, naar det opda-
gedes, at det var en YL, der var bag Nøglen, har altid
moret mig meget. 

Mine mandlige Kolleger var altid fair imod mig, og det
glædede mig meget, for ofte følte jeg, at jeg var en
Outsider, da jeg jo ikke havde teknisk Viden nok til selv
at bygge min Sender. ( Naa, jeg var jo ikke den eneste).

Min kære gamle Sender skulde lide en trist Skæbne.
Den blev under Krigen beslaglagt, og blev ødelagt ved
RAF-Bombeangrebet paa Gestapohovedkvarteret i
Odense.

Men OZ7YL er "still going strong", og ser hen til den

Dag, da Senderen igen startes og "cq" fylder Luften
for at kalde til QSO med "old timers"
Maatte den Dag ikke være fjern. -

Dot Valbjörn, OZ7YL"

Ja, heldigvis var dagen nær. Allerede i OZ's januar-
nummer 1946 kunne man læse i en båndrapport, at
OZ5LBC på Amager havde haft en særdeles fin QSO
med OZ7D i Lyngby. Men ikke alle var så heldige. I
februarnummeret berettes det, at der nu foreligger fri-
givelse af  5- og 10 meterbåndene, men i samme num-
mer fortælles der om en amatør, der havde afprøvet en
5 meter sender kort før frigivelsen. Han blev idømt en
bøde på 100 kroner, fik senderen konfiskeret og blev
nægtet licens.
Men heldigvis kom OZ7YL i gang igen, både på bånd-
ene og i foreningen.
Børge Otzen, OZ8T; som har kendt hende godt, har
kun rosende ord at fortælle om hende. Han fortalte
mig, at han fulgte hende hen til hendes første EDR-
møde. På vej op ad trapperne fandt han en mønt, og
den mønt har han beholdt som en lykkeskilling.
I 1950 fik hun på 40 m båndet forbindelse med
SM5WZ, og det udviklede sig såre romantisk i æteren.

Det endte med giftermål, så OZ7YL rejste til
Stockholm, og vi havde en YL mindre i Danmark. Til
gengæld fik de så en mere i Sverige, hvor Dot både fik
svensk licens og børn. 
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Og s’følig har vi også i år en aftale med kroen, der serverer
den store berømte Agerskov Super Bøf til kr. 65,00.

Vi lægger i år atter op til en stor-

auktion,

så tag med, hvad du vil af med.

Der kommer i år mange udstillere !

Amatørtræf for hele familien
Arrangør: EDR kreds 6 

v/ OZ1HYG - OZ1HYP - OZ1KFQ - OZ1IKW - OZ9QQ
samt alle vore hjælpere

AGERSKOV FORÅRSMARKED
Dette marked afholdes i år som sædvanligt

på Agerskov kro 
lørdag, den1. april 2006

10.00: Åbning

11 - 12: Indlevering
til auktion

13.00: Auktion

16.00: Vi lukker

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

Redaktion:

EDR sommerlejr 
2006

Sommerlejrudvalget indbyder til 
EDR sommerlejr

i perioden 8. til 15. juli 2006
på

Aa Strand Camping ved Assens.

Traditionen tro vil der på sommerlejren være
aktiviteter og udflugter for hele familien. 

Programmet udvikler sig løbende, så læs
mere om sommerlejren og dens program på:

www.sommerlejr.dk. 

Aa Strand Camping ligger 7 km SV for Assens
lige ned til vandet, og det er en rigtig famili-
evenlig plads. Der er fine faciliteter og gode
muligheder for ture i området. 

Læs mere om pladsen på
www.aa-strand.dk

Vi ses på sommerlejren

Sommerlejrudvalget ved
OZ9TM, OZ7TA og hjælpere

more are welcome...Maybe our local shops are interre-
sted in coming. Just let me know...
The HAMCONVENTION will take place in Turku, FAIR
AND CONGRESS CENTER
(http://www.messukeskus.fi/englanti/messutjanaytte-
lyt.phtml)
There is also going to be the Scandinavian Champions-
hip contest for "foxhunt" on radios 2m and 80m. The-
re will be special prices on some hotels and camping in
tents or caravan is possible on site.
For any further info just get in touch with me.
Markus Nurmi, Palometsäntie 38A, 20610 Turku, Fin-
land
GSM: +358 400505400, Email: oh1mn@sral.fi

73s de Markus / OH1MN

From the 23rd - 25th of
June 2006

the 31st International
Amateur Radio Exhibi-

tion 
HAMRADIO 2006

combined with the 57th
Bodensee Convention
organised by the DARC
will take place in Frie-
drichshafen near the
Lake of Constance, Sou-
th Germany. 
Beside the exhibition and  a big fleamarket there will be
many lectures and presentations. This year´s theme of the
HAMRADIO is "Young people and amateur radio" with
many activities around it.
Detailled information for the exhibition can be found on
the website of the exhibition company.

http://www.hamradio-
friedrichshafen.de/html/en/index.php

More information on the convention and registration is
on the website of the DARC international liaison.

http://www.darc.de/ausland/hamradio
We will be very happy to see you in Friedrichshafen in June
when the holiday season in Germany starts.
Have in mind, Friedrichshafen is located next to the Lake
of Constance bordered by Austria and Switzerland. It is
worth to spend a few days after the event to travel to
beautiful places in that area. At the very weekend
there is a festival in Friedrichshafen along the lake. Frie-
drichshafen can easily reached by air, rail and road.
Welcome to HAMRADIO 2006 !

On behalf of DARC, Deutscher Amateur Radio Club
(member of IARU),

Hans DF5UG
DARC International Liaison

Hamconvention
Redaktionen har modtaget følgende invitation fra Fin-
land:
I am writing just for info and an invitation to come and
visit our country. 
This summer 2006 in July 13-16. We are going to have
a HAMCONVENTION by, the Finnish Radioamateurle-
ague, SRAL here in Finland.It}s kinda like Friedrichsha-
fen, much smaller but just as fun! 
This means that there will be about 1500 hams and fri-
ends++ meeting up and
talking++. There will also be many forums and presen-
tations for us to
listen. Many of the Finnish radio sellers will be there,
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Fra repeaterudvalget

Repeaterudvalget har lørdag d. 26. november 2005
holdt det hvertandetårlige møde med repeaterlicen-
sindehaverne i EDRs lokaler i Odense.
I mødet deltog repræsentanter for 25 repeaterlicenser,
og mødet blev afviklet efter forretningsordenens dags-
orden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg til udvalget.
5. Eventuelt.

Ad pkt. 1: 
OZ5KM blev valgt til dirigent.

Ad pkt. 2: 
OZIAHV, repeaterudvalgets formand, afgav en beret-
ning, hvoraf det fremgik, at udvalget har arbejdet
hårdt med koordinering af frekvenser specielt på 2
meter, hvor næsten alle frekvenser er optaget, også
ude i landets yderområder. Der er dog stadig ledige
frekvenser på 6 meter og 70 cm.
Det blev konstateret, at pilottoner primært blev brugt
på 70 cm, og ikke så meget på 2 meter, nok fordi der
ikke ofte er gensidige forstyrrelser der.
På indgangsfrekvenserne på 2 meter er der observeret
forstyrrelser på flere repeatere, tilsyneladende fra
kommunikation mellem fiskere. Optagelser af denne
kommunikation skal forelægges de relevante myndig-
heder via 0Z7S, landsformand for EDR. 
Der er udstedt ca. 80 repeaterlicenser, men ikke alle er
aktive. Formanden efterlyste input til repeaterkortene,
da det er svært at holde disse a'jour, hvis ikke udvalget
får det nødvendige input efter ændringer af status for
den enkelte repeater.
Skiftet til 2 MHz spacing på 70 cm er næsten gennem-
ført.
Under debatten om formandens beretning kom der
flere eksempler på forstyrrelser - bl.a. fra fiskere på 70
cm og cykelløbet 'Danmark rundt'.
Forstyrrelsessager skal gå via IARUM Monitoring Servi-
ce v/OZ1MY.
OZ7IS gav en orientering fra Teleudvalgets møde med
ITST og Region I mødet - se referaterne i OZ.

Ad pkt. 3: 
Der var ikke indkommet nogen forslag, men under pkt.
5 Eventuelt kom der et forslag til at afholde årsmødet
i f.m. Amatørtræf Fyn. Det vil blive taget under over-
vejelse. 

Ad pkt.4: 
Valg til udvalget: OZIFF ønskede at udtræde - hvoref-
ter udvalget sammensætning nu er:
OZ1AHV, Finn, formand
OZ1BVQ, Niels
OZ1FBV, Erik
OZ1GJA, Torben
OZ1HYG, Ivan (nyvalgt) 

Ad pkt. 5:
Under eventuelt fik mødet en status for de repeatere,

der var repræsenteret - også om de planlagte kryds-
båndsrepeatere og deres frekvensproblemer. OZ7IS
nævnte i en kommentar, at der ikke er de store udfor-
dringer i at lave en krydsbåndsrepeater. Videre at
Repeaterudvalget er et brugerudvalg, og at der ikke er
krav om medlemsskab af EDR. Det blev under punktet
nævnt, at man skulle følge Repeaterudvalgets forslag
og ikke gribe til selvtægt, selvom forslagene ikke lige
fulgte det, man ønskede f.eks. med hensyn til frekven-
ser. 

Andet:
Repeaterkort findes på: www.fma-teknik.dk/maps/

Fra repeaterudvalget

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse februar side 84

OZ7DAL   Fyrskib XXI   8400 Ebeltoft
Tlf. 20 86 88 73   E-mail:oz7dal@qsl.net
“Arbejdsgruppen” v/OZ3AE   Anne-Grete Eriksen

Det er ikke for sent
- at erhverve sig et OperatørBevis. Vi har DTG på

alle operatørers første QSO.
- eller at erhverve "FYRSKIB XXI  DIPLOM", der

fortsætter til oplaget er udtømt (se diplomet på
EDR's hjemmeside).

- eller at få QSL. Ganske vist er der p.t. ikke flere
QSL's, men det får vi, så send trygt jeres QSL via
buro eller (MED frankeret svarkonvolut) direkte
til OZ7DAL, 8400 Ebeltoft - alle får svar - før eller
siden.

Vy 73, 55, 88 de OZ3AE
Anne-Grete

Bemærk nyt telefonnummer.



OZ Marts 2006____________________________________________________________________________ 183

Buesenderen.
Valdemar Poulsens radiosystem.
Af Hans Buch, museumsinspektør ved Steno-Museet,
Århus Universitet. Udgivet af Århus Universitetsforlag.
376 sider, indbundet. Pris 378 kr. ISBN 87 7288 807 5.

Det er en fornøjelse at se denne dejlig store bog, som
præsenterer sig godt. Og glæden bliver kun større, når
man begynder at læse den. For når man først kommer
i gang, er det meget svært at lægge den fra sig. Det
handler ikke kun om Poulsenbuen, men om en opfin-
der og hans problemer med at finde villige investorer
til at produktudvikle opfindelsen, og de politiske, øko-
nomiske og personlige forhold, som bestemmer, om et
nyt system vinder udbredelse. Om firmaer, der går kon-
kurs og nye firmaer, som opstår på ruinerne af de gam-
le. Om entreprenente mennesker, der tjener formuer
og uheldige, der kun har tab. Bogen er resultatet af en
phd-afhandling, så der er til slut en omfattende refe-
renceliste, hvis man skulle få lyst til at studere emnet
yderligere.

De to hovedpersoner er opfinderen Valdemar Poulsen,
også kendt for telegrafonen, forløberen til vor tids
båndoptager, og hans gode ven og samarbejdspartner
P.O. Pedersen, professor ved Polyteknisk Læreanstalt
og med eget institut, Laboratoriet for Telegrafi og
Telefoni, samt EDR's første protektor. På sidelinien står
flere kendte personer og jeg kan i flæng nævne Lord
Armstrong, Lee de Forest, Erskine-Murray, Eugen
Nesper og ikke mindst Peter Jensen, opfinderen af den
elektrodynamiske højttaler og en af grundlæggerne af
Magnavox Company. Og de, som er gamle i gårde, vil
nikke genkendende til navne som Otto Skovmand og
M. P. Pedersen.
Det var i 1902 at Valdemar Poulsen opfandt buesende-
ren. Hvordan han kom på ideen er uvist, men han har
formodentlig haft et vist kendskab til Dundell's syn-
gende lysbue. Han fik en lysbue til at generere sving-
ninger på op til 1 MHz og frembragte dermed en gene-
rator af kontinuerlige bølger på radiofrekvenser. Og
Poulsens bue kom på det rette tidspunkt. Man havde
bygget mange kraftige gnistsendere og nu var man
løbet ind i det problem, at senderne forstyrrede hinan-
den ret så meget. Gnistsendere fylder i sagens natur en
del i radiospektret og på det tidspunkt anså man kun
langbølge som egnet til radiokommunikation over lan-
ge afstande. Så nu var man løbet ind i pladsproblemer
og kun sendere med kontinuerlige bølger kunne løse
dette problem. Men det var ikke så ligetil at indføre ny
teknologi, på trods af de åbenlyse fordele. Politiske og
økonomiske problemer skulle vise sig at stå i vejen for
den videre udbredelse.

Som hovedregel blev buesenderne anvendt til telegra-
fi, da det var den mest naturlige kommunikationsform,
de gamle gnistsendere kunne jo ikke buges til andet.
Desuden talte det med, at den største indtjeningsmu-
lighed var ved telegramtrafikken, for man kunne let
konkurrere med trådtelegrafselskaberne på de lange
strækninger. Så det var først da Peter Jensen med suc-
ces overførte tale, at Poulsen fik øjene op for anven-
delsen af buesenderen til telefoni. 

På trods af de åbenlyse fordele ved buesenderen, de
kontinuerlige bølger og muligheden for telefoni, gik
det skidt for Poulsenbuen på hjemmefronten. Den
danske radiolov forbød private radiostationer, og sta-
ten var uvillig til at investere større beløb i ny teknolo-
gi med de dertil hørende børnesygdomme. Men da det
danske Poulsenselskab ikke kunne få praktisk erfaring
med sendere og modtagere, kunne problemerne der-
for dårlig løses. Det var en ond cirkel man var kommet
ind i og den var meget svær at komme ud af. Og sagen
blev ikke bedre af, at Poulsen og Pedersen var mere
interesseret i teknikken end det forretningsmæssige.
Det gik væsentlig bedre i USA. Cyril Frank Elwell købte
patentrettighederne for USA og fik stor succes med
opbygning af Poulsensystemer, både til langdistance-
kommunikation og mere lokalt brug. Og alting skal jo
være stort i USA, så det lykkedes, efter en del proble-
mer, at konstruere Poulsenbuer på op til 1000 kW. I
Tyskland fik Poulsenbuen også pæn udbredelse. Det
var firmaet Lorenz, som stod for fabrikationen og salg
af buerne og de satsede, i modsætning til amerikaner-
ne, på små kompakte buesendere, som let kunne
installeres i flådens skibe. Til gengæld man fik vanske-
ligheder i England, men det var fordi man kom ind på
Marconis hjemmebane. Her blev det demonstreret, at
politiske og økonomiske interesser kunne lægge hin-
dringer i vejen for en ny teknologis udbredelse.
Sidst i bogen finder man en beskrivelse af selve Poul-
senbuen og den teori, der ligger bag. Og man kan se,
at selv om det var en ret simpel konstruktion, var det
ikke så ligetil at få buen til at fungere tilfredsstillende.
Hans Buhl kommer hele vejen rundt med sin beskrivel-
se af Poulsensystemet og det er et meget omfattende
arbejde, han har lagt for dagen. Og resultatet fortje-
ner i høj grad at komme bredt ud i Valdemar Poulsens
hjemland. Min kompliment for et meget flot arbejde.

Gorm Helt-Hansen / OZ6GH.

Litteratur nyt
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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
Vi har for nylig haft en stor artikel om vores hobby bragt i den
lokale avis, og det bliver spændende at se om nogen finder vej
til vores forening pga. dette. Artiklen i den fulde længde kan
findes på vores hjemmeside.
Vi har snakket om at opsætte en bedre 40m antenne i vores
mast, da det i disse år virkelig mærkes at forholdene på de
høje bånd tvinger os alle ned i frekvens.
Husk at besøge vores nye hjemmeside for de seneste nyheder.
Den meget omtale af den Internationale Rumstation, og den
meget aktive radioamatør som er med om bord, har givet
nogen at vores medlemmer blod på tanden til at forsøge at
lave et projekt som går ud på at inddrage en eller flere skole-
klasser i et samarbejde om rummet/amatørradio/mm og lade
det kulminere i en demonstration af en qso med rumfærgen.
Alle interesserede er meget velkommen til at henvende sig til
projektlederen som er Jens Chr. OZ1BXN. Du behøver ikke at
være medlem af OZ5BAL for at deltage.

Program:
23/3 Klubaften. Vi finder på noget spændende.
30/3 Klubaften. Check hjemmesiden for aftens emne.
06/4 Klubaften. Vi rydder lidt op i vores mange skabe.
13/4 Klubaften. Tag en kammerat med og vis ham

vores forening.
Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

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.
2605 Brøndby. Telf.: 3647 1173
Postadresse: EDR Hvidovre Afd. Postboks 14, 2650 Hvidovre,
eller EDR Hvidovre Afd. Byvej 56, 2650 Hvidovre
Giro: 6 28 29 11
E-mail: oz7hvi@ready.dk
Hjemmeside: http://home.worldonline.dk/~oz7hvi/

Program:
14. marts Klubaften
21. marts AUKTION, alle er velkomne denne aften
28. marts Klubaften
04. April Klubaften
11. April Klubaften

Jeg ved godt at det er med kort varsel, at vi indkalder til fore-
ningens årlige auktion.  Vi har allerede en del godt brugbart
materiel i foreningen til denne aften, så tag nu ikke for meget
skrammel med i foreningen denne aften, som alligevel skulle
være smidt ud.
Vi vil lave en opfølgning på APRS aftenen sidst i April, så de der
godt vil i gang med APRS byggeprojektet, kan komme videre.
Denne aften er desværre endnu ikke fastsat.

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.: 44681773
E-mail til formanden: oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 145.250 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Når dette læses har vi netop overstået vores generalforsam-
ling, og jeg er sikker på at vi har fået lagt nogen gode planer
for den kommende periode.

Vi udfører lidt service på diverse kabler og et knækket dipol
ophæng
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Bestyrelsen m.m er nu : 
Formand Søren OZ6SX
Kasserer Arne OZ9VA
Sekretær Ib OZ5PF
Bestyrelsesmedlem Jens OZ5GAP
Bestyrelsesmedlem Kristian OZ3CY
Bestyrelsesmedlem suppleant Ernst OZ7EH
Revisor Eigil OZ6XY 
QSL kort manager Arne OZ7MA

Vy 73 de Ib OZ5PF

FREDERIKSSUND - OZ6FRS-OZ2KRT
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163,
3600 Frederikssund.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postboks 6, 3600 Frederikssund.
Formand: OZ1DUG, Joamkim Soya, Blommevej 1, 3660 Sten-
løse. Tlf.:47 17 11 22
Bankforbindelse: Giro. Reg. nr.: 15 51 Konto nr.:  1 62 50 39 
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz6frs/

Program:
29/3 Klubaften.
5/4 Klubaften.
12/4 Klubaften.
19/4 Klubaften.

Vy 73 de OZ1CBW, Peter.

HELSINGE   OZ9HEL
Mødelokale: Høbjerg Forsamlingshus, Høbjergvej 3, 3200  Hel-
singe.
Mødeaften: Se nedenfor !!!!!!!
Formand: OZ1DQG, Leif Hede Kongensgavevej 13, st.th., 3200
Helsinge. Telf.: 48 79 84 62
Postadresse: 
E-mail adresse til formanden: leif-hede@webspeed.dk
Hjemmeside: www.oz9hel.dk

Hej !!!!
!!!  BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE !!! 
Vores postboks er blevet nedlagt, så al Information med vide-
re til klubben SKAL sendes direkte til formanden (hans adresse
står ovenfor i afdelings-hovedet).
Fra den 1. april påbegynder vi en forsøgsperiode med klubaf-
tener hver 2. mandag (1. mandag og 3. mandag i måneden),
for at se om der skulle møde flere medlemmer op.

Program:
3/4 Ordinær generalforsamling kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Følgende er på valg:
OZ1DQG, OZ6AAE, OZ7ABJ,
OZ1ISU, OZ1HTW, OZ3ABA

24/4 Almindelig klubaften kl. 19.30
Er rykket til denne dato da den 3. mandag er 2. påskedag (17.

april).
Vy 73 de OZ6AAE, Jan 

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Gl. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: den 2. onsdag i måneden kl. 20.00
Postadresse:OZ8ERA, Helsingør afdeling, c/o OZ1ELY Mogens
Sørensen, Sporegangen 12,1 th. 3000 Helsingør
Formand: OZ8TU, Jochim Thede, Kragevej 7, 3120 Dronnin-
gmølle Telf.: 30 79 92 53
Hjemmeside:http://www.oz8era.dk
Lokalfrekvens: 145.525 og 434.425 MHz

Program:
4/4 VHF NAC-test kl. 19 - 23
11/4 UHF NAC-test kl. 19 - 23
12/4 Klubaften kl. 20
Der vil sikkert være mange ting at diskutere om afdelingens
tekniske udstyr på alle områder. 

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

Siden sidst :
Så er vores generalforsamling overstået, og bestyrelsen kan
arbejde videre med vores forening. Der var en god og livlig
debat, og der var mange medlemmer i foreningen denne
aften. Et referat fra generalforsamlingen vil komme sammen
med næste nummer af medlemsmedd. 

Vy 73 de OZ1FBV Erik

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Theklavej
26, 2400 København N.V. Telf.: 38 87 83 88 
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30 
Formand: OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,9
tv. 2860 Søborg. Tlf.:39 69 62 62
Giro: 5 05 97 55 
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk 

VSWR er en meget anvendt måling til kontrol af om antennen
er i resonans. Den er også med til at give falsk tryghed hvis ikke
måleområdet er stort nok. Hvordan skal VSWR instrumentet
være udformet for at være til at stole på.  
Programpunkterne omkring filtre til forhindring af uønsket
udstråling, skal vi prøve og få omformet til noget brugbart,
nemlig hvordan udformningen og den mekaniske udførelse
skal laves. Det er især vikling af spoler med den rette dimensi-
on på tråddiameteren for at give en stabil konstruktion.

Program
27/3 Klubaften
3/4 Hvordan og med hvad måles VSWR, hvad betyder

det for belastning af senderen.
10/4 Klubaften
17/4 2 Påskedag
24/4 Vikling af luftspoler og vikling på ringkerner, med

hjælp til beregning fra PC´program

Radioamatørernes Museum findes på
Theklavej 26 Kbh. NV
Kontakt til museet via :
OZ5LH   3969 6262
OZ9DC  3963 1905
OZ1LNZ 4498 0051

Vy 73 de OZ5LH, Jørgen

BIRKERØD - OZ5BIR 
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal, Hestkøb Vænge 4, 3460 Bir-
kerød. Telf.: 4581 6762
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, Søbakken 8, 3450 Alle-
rød. Telf.: 4817 0013
Giro: 6 73 90 08
e-mail: am@image.dk
Klubfrekvens: 145.450 MHz

Program 
16/3 Klubaften 
23/3 Teknikaften: Demo af vor nye "Autek Vector RX

Antenna Analyst VA1" v/ Ib OZ5PF og Arne
OZ9VA

30/3 Klubaften 
6/4 Teknikaften: Opstilling og trimning af afdelin-

gens vertikale HF multibånd antenne . ( vi anven-
der vor Autek VA1)

13/4 Skærtorsdag intet møde 
20/4 Klubaften  

Afdelingens generalforsamling 9. februar blev afviklet i god ro
og orden med Hans OZ5RB som ordstyrer.

Kreds 2
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Bestyrelsen håber at medlemmerne bringer ideer og tanker
frem således at nogle af disse aktiviteter kan blive iværksat og
programsat til glæde for os alle.
2/5 VHF NAC-test kl. 19 - 23
9/5 UHF NAC-test kl. 19 - 23
10/5 Klubaften kl. 20

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

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

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

I RADIOAMATØRERNES HUS

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

KALUNDBORG- OZ1KLB
Elledevej 63, 4400 Kalundborg
Postadresse: Skolestien 12, 4480 St. Fuglede
Giro 677-8933
Lokal frekvens : 145.550Mhz ( Vi lytter også kl. 18:45 på alle
ugens dage)
Klubaften hver Tirsdag fra 19:30
Formand: Jens Zwick OZ1LXI, Skolestien 12 4480 St.Fuglede
Telefon: 59597719

Bemærk Ny Adresse Ny Frekvens og NYT dagligt QSO tids-
punkt.

Program:
21/3 Nu nærmer foråret sig skal vi ikke drøfte vores

Nye HF antenne over en kop  Kaffe!
28/3 Vi fordyber os i vores egne små projekter. Og Kaf-

fe Hygger.
4/4 Ualmindelig almindelig mødeaften med Kaffe og

brød.
11/4 Hvis vi har mere kaffe drikker vi den og snakker

teknik.
18/4 Vi snakker teknik og nyder en kop kaffe med

ostemad.

14 Februar, holdt vores lokal afdeling den årlige Generalfor-
samling! Det blev til enstemmigt genvalg af Formand OZ1LXI,
sindelagskontrol OZ1FHU samt genvalg af bestyrelses medlem
OZ6VX.
Så takkede vores bestyrelses medlem gennem adskillige år
OZ4KM af..(Vi takker  for  en flot indsats). enstemmigt valgt
som Sublant OZ3KBF.

Under Eventuelt kom følgende Emner op til debat:
OZ5SY beretter om udviklingen inden for Digital phone på HF
(vi kunne muligvis blive lytter pionere på dette, og prøve at
fange en af de ca 400 der er aktive her)
Så blev vores frekvens samt TOTAL mangel på æter aktivitet på
denne. Taget op! Og vi blev enige om at skifte tilbage til
145.550Mhz, samt forsøge at fange mikrofonen om aftenen kl.
Ca 18:45.
OZ1FZQ Bragte forbedring af vores EL installationer på bane:
Her blev vi enige om  flere stik med "Jord" så vores mulighe-
der for forsøgs opstillinger kunne forbedres.

OZ1GPN orienterede om. Brev fra kommune, med anmodning
fra vores nabo skole SFOen. Om en dialog angående eventuelt
de kunne låne vores lokaler i dagtimerne Pu Ha! Det bragte
bekymring. Hvis vi helt og holdent udelukker at det kan lade
sig gøre, risikere vi så at blive smidt ud af vores kommune eje-
de klubhus?  Så vi besluttede at tage forbehold, men for alt i
verden være imødekommende over for SFOen..
Resume af general forsamling er skrevet som opfattet af
OZ1PAW.

VY 73 Og på Gensyn, Paw Larsen, OZ1PAW

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: Formandens adresse.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program:
21/3 Ordinær Generalforsamling
4/4 Konstituerende bestyrelsesmøde
2/5 Åbent bestyrelsesmøde
6/6 Åbent bestyrelsesmøde
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Bemærk Generalforsamlingen den 21/3, hvor du kan få gjort
din maksimale indflydelse i klubben gældende!! Hvis du går
med en kommende formand "i maven", eller ønsker at delta-
ge i det spændende bestyrelsesarbejde til fordel for klubben
og dens medlemmer, kan du sagtens nå at stille op endnu, så
vi måske endda kan få gang i nogle kampvalg - mød under alle
omstændigheder op, så du ikke risiker at bliver valgt "in
absentia" - traditionen er der!!!
Der vil blive satset på et lille traktement med sandwich og lidt
drikkelse heriblandt kaffe ad libitum.

Da Det Kongelige danske (privatiserede) Postvæsen har beslut-
tet at opkræve en ganske ublu betaling for at beholde post-
boksen, har vi nedlagt denne, og al (snailmail-) korrespondan-
ce bedes fremtidig stilet til klubbens til en hver tid værende
formand - adressen vil altid være nævnt i "hovedet" på denne
meddelelse! 

Licenskursisterne er stadig lidt grønne i hovederne efter at
være blevet trukket gennem Jørgens forelæsninger, men der
er tydelig forbedring i præstationerne, så mon der ikke snart
er et større antal A licenser (certifikater) i anmarch !!
Lyt i hvert fald efter kursisternes calls også på HF i den kom-
mende tid - de er der snart !!
Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig
hver søndag kl. 20:00 på 145,475 MHz, hvor de fremmødte hol-
der frekvensen varm med en ring QSO.
Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

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
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Program:
22/3 Contestteknik v/ OZ0J
29/3 Generalforsamling - kun for medlemmer
5/4 VHF Field-Day - hvor langt er vi?
12/4 Klubaften 
19/4 HF Field-Day - hvor langt er vi?
26/4 Vi reparerer rævemodtagere v/ OZ1LEX

Vy 73 de OZ0J, Jørgen

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
E-mail: oz8sma@dfif.dk
Hjemmeside: http://oz8sma.qrz.dk

Program:
16/03 Almindelig klubaften.
23/03 Byggeprojekt Langbølgekonverter
30/03 Almindelig klubaften.
06/04 Vi ordner QSL-kort.
13/04 Skærtorsdag, lukket.
20/04 Byggeprojekt Langbølgekonverter

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

VESTSJÆLLAND - OZ8KOR - OZ2GBE
Mødelokale:KFUM Spejderhytten Svendstupsbjerg, Svendstrup
Strandvej 1 A, 4220 Korsør
Møde: hver onsdag kl. 19.00-22.00
Postgiro: 123-7551
Formand: OZ2ADU, Rene Pedersen, Tyreengen 24,2 tv. 4220
Korsør, Tlf. 5837 0558
Lokalfrekvens: 145.450 MHz
E-mail: oz8kor@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz8kor.dk

Generalforsamling:
18/3 Generalforsamling, indbydelsen er udsendt.

Det har været koldt på toppen af Bjerget her i vinter, men når
dette læses er vejret forhåbentlig blevet noget lunere i det, så
vi rigtig kan få sving i vores nye ræve. De har været afprøvet
en enkelt gang, men frostvejr og 9V batterier er ikke den opti-
male cocktail hvis man gerne vil have frekvensstabilitet. Hel-
digvis er modtagerne brede som en ladeport, så det gik, også
for de spejdere som fik lov at lave den første test i marken.
Vort fastelavnsarrangement er (hvis planen holdt) blevet en
blanding af rævejagt ved Korsør Nor og måske en lille tønde
der har fået bank.
Som det efterhånden er blevet en lille tradition har nogle af
klubbens medlemmer været på nat orienteringsløb i Sct.
Gerogs gildernes regi. To af medlemmerne dannede det vin-
dende hold, mens vi tre i staben var på et hyggehold uden for
konkurrence, der til gengæld kom først hjem. Desværre var
forholdene ikke så gode, så det blev ikke til så meget /p snak
denne gang.

I løbet af foråret regner vi igen med at tage på en spændende
udflugt. Hvorhen står stadig åbent, men husk generalforsam-
lingen nu på lørdag og gør din indflydelse gældende.
Vi høres ved!

73 de oz2kil Torkil

LOLLAND   OZ1LOL
Mødelokale: Havneskolen, lokale 42, Rødbyhavn.
Mødeaften: Torsdage i lige uger.
Formand: OZ1BSS, Søren Jørgensen, Rødbyvej 25, 4930 Maribo.
Telf.: 5476 1155
Postadresse: Rødbyvej 25, 4930 Maribo

Nu er det igen tid til indkaldelse til den oridinære årlige 
Generalforsamling   Torsdag den 6 April. 

Derefter går vi på sommerferie.
Klubben starter så op igen Torsdag den 21 September 

Kalender:
23 / 3
6 / 4 Generalforsamling

Sommerferie
21 / 9 Klubben starter igen
5 / 10 Klubaften

Vy 73 de OZ1BSS, Søren

RINGSTED - OZ3RIN
Mødelokale: Benløse Skole, Præstevej 19 (indgang ved Skole-
vangens P-plads), 4100 Ringsted
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00-22.00.
Næstformand: OZ1FJB, Lars Erik Hinrichsen
Postadresse: c/o Lars Erik Hinrichsen, Tystrupvej 32, Vinstrup,
4250 Fuglebjerg
Hjemmeside: http://www.oz3rin.dk

Vi har nu fået malet vores lokaler, og med de lyse farver så
skulle man tro, at vi har fået 20 kvm mere plads. En stor tak til
malerholdet for den ihærdige indsats, og især til OZ0CP for vil-
je og gå-på-mod.

Vi forsøger at deltage i et par af forårets contester, dels fra fle-
re af medlemmernes QTH'er og dels fra afdelingens QTH. Del-
tagelse fra afdelingens QTH kræver dog, at vi får renoveret
nogle antenner og får sat dem op.

Forårets program vil derfor være præget af indretning af QTH
herunder opsætning af antenner. Se derfor program på vores
hjemmeside, idet der kan være rettelser til nedenstående.

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
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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. Telf: 6532 3699
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:
16/3 PIC16 kursus -6. Software flowchart, hvorfra pro-

grammet skrives.
23/3 PIC16 kursus -7. Programmet kompileres, rettes

for kompileringsfejl og køres på simulator MPLAB
SIM, rettes atter.

30/3 PIC16 kursus -8. Programmet brændes og køres i
systemet, hvor alle funktioner afprøves, eventuel-
le fejl rettes. Afslutning.

6/4 Eskil OZ1LDG viser sin kabinecykel frem, forklarer
det elektriske system og hvordan det styres af en
PIC kreds.

20/4 Klubaften.
Vy 73 de Nick OZ3TQ

ODENSE - OZ3FYN - contestcall OZ5V
Lokale: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
Postadresse: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M
Formand: OZ1LQH, Rene Olsen, Nyborgvej 319,4 th, 5220
Odense SØ, Tlf. 66 15 54 87
Hjemmeside: http://www.oz3fyn.dk

AUKTION
Lørdag, den 25. marts 2006 kl. 13.00 afholder OZ3FYN auktion
over diverse effekter fra boet efter OZ4RD. Auktionen afhol-
des i klubbens lokaler Øksnebjergvej 15 C.

Program:
20/3 kl. 19:30: Klubaften
25/3 kl. 13:00: Auktion, se ovennævnte
27/3 kl. 19:30: Klubaften
03/4 kl. 19:30: Klubaften
10/4 kl. 19:30: Xyl-aften, tag din Xyl under armen og

kom i klubben og få en hyggelig aften med kaffe
og hjemmebag.

17/4 2. påskedag
22/4 kl. 09:00: Arbejdslørdag, kom og vær med til at

gøre klubhuset endnu bedre. Vi mødes til mor-
genkaffen. Tilmeld dig i afdelingen.

24/4 kl. 19:30: Klubaften. 
Vy 73 de OZ1IZJ, Inge

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen, Pederstrupvej 2, 5900 Rud-
købing. 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:
23/3 Teknikaften
30/3 Byggeaften
6/4 Alm. klubaften
20/4 Projektaften

Siden sidst og nyt:
Det er vist aldrig sket før - der er ellers altid et ganske pænt
fremmøde på klubafterne - men torsdag d. 19. jan. kom der
kun eet eneste medlem! - årsag: der var kraftig snestorm.

De sydfynske amatørers antenneanlæg har været "styrkete-
stet" - der var flere cm. tyk isbelægning overalt, men de holdt
til det.
Er du ny eller kommende radioamatør - eller bare interesseret,
så kig ind på en klubaften, der er altid gang i et eller andet
projekt - og alle dine spørgsmål, dem kan du få svar på!
Skal der være auktion inden sommerferien? - der er efter-
hånden samlet en hel del sammen.

Vy 73 de OZ1KRO, Frank.

VESTFYN - OZ5VF 
Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby
Mødeaften: Sidste torsdag i måneden kl. 19.30.
Formand: OZ7QU, Kurt A. Elmelund, Tværgade 16, 5592 Ejby.

Tlf. 64462430. 
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. 

30/3 Hyggeaften. 
27/4 Hyggeaften. 

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Lokale: Stationsvej 40, 6240 Løgumkloster.
Formand: OZ1GGQ, Justus Erichsen, Vestervang 6, Ø. Højst,
6240 Løgumkloster. Telf. 7477 5141
E-mailjussi@lite.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater:.145612,5

Der indkaldes hermed til generalforsamling i OZ5LKO
MANDAG DEN 3. APRIL 2006 KLOKKEN 19.30
i spejderhytten, Plantagevej 42B, Øster Højst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
6. Valg af revisor for 1 årig periode
7. Nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
til klubbens formand OZ1GGQ, Justus Erichsen, Vestervang 6,
Ø. Højst, 6240  Løgumkloster.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe
med blødt brød.

Vy 73 de OZ5LKO,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.

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9QQ, Kjeld Egon Petersen
Østermarken 6, Stevning 
6430  Nordborg. Tlf.: 74 45 86 25
e-mail: oz9qq@edr.dk
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blev demonstreret af Bjarne, OZ1CWP og Kenneth, OZ2ADE
hvordan man kommer i gang på f.eks. RTTY og PSK31. 
Og d. 8/2 mødte 36 deltagere op til et foredrag, hvor Støjin-
spektør Gynther Berndt fra IT og Telestyrelsen, behandlede
emnet radiobølger og pejling. 
En stor TAK til jer alle tre, for nogle spændende og interessan-
te foredrag.

Afdelingen deltager efter planen, også i dette års CQWW WPX
SSB Contest d. 26-26/3 fra afdelingen - vil du være med eller se
hvordan det foregår, så kontakt Jan, OZ1INN. 
Så er det ved at være tid, til at få startet på forberedelserne til
de kommende udendørsaktiviteter, d. 22/3 er der Fieldday
møde del 1, hvor de store linier for vores deltagelse i V/UHF
Fieldday, Fyrweekenden og HF Fieldday ligges - og vil du være
med til at opbygge nogle af de ypperligste stationer, med de
størst tænkelige antennesystemer, og det fineste udstyr for at
opnå kontakt, selvfølgelig i den bedst tænkelig og hyggelige
atmosfære, er det altså med at møde op og vise din interesse
denne aften, og der er opgaver nok - også for nye amatører. 
D.5/4 er der endnu et spændende foredrag på programmet - 
Keld, OZ1FF kommer og fortæller om "Operations og QSO tek-
nik på V/U/SHF", og vil her løfte sløret for flere DX-kontakter
på de høje bånd. Så skal vi også snart have solgt overskuds-
grejet, eller måske ha købt noget bedre - og det gør man jo
med fordel på HamDay 2006 (d. 20. maj). Og for at sikre en suc-
ces også i år med dette arrangement, er der d. 19/4 planlæg-
ningsmøde, hvor vi fordeler opgaverne og finder ud af hvem
der vil hjælpe til, med det praktiske. D. 29/4 bliver det igen tid
til at finde skurebørsterne og sæben frem, og få børstet støvet
af hylderne i vores dejlige lokaler, der er nemlig Forårs-
rengøring, og selvfølgelig byder vi igen på GRATIS FROKOST til
alle der vi give en hånd med.

Sommerudflugterne er nu også kommet på plads - d. 10/6
tager vi på indkøbs/salgs tur til Funk Flohmarkt i Hamborg (sid-
ste tilmeldingsfrist d. 7. juni), og d. 17. juni fylder vi bussen
med medlemmer, familie, "venner af huset" og drager på
udflugt til Egeskov Slot (sidste bindende tilmeldingsfrist 31.
maj) - så altså frem med blyanten, og sæt krydser i kalenderen
og på tilmeldingsskemaerne i afdelingen.

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 Grind-
sted. Telf.: 7532 2680
E-mail: oz6edr@qsl.net
http: www.oz6edr.dk

Generalforsamling i OZ6EDR Give og omegn.
Onsdag den 1. februar var der generalforsamling i OZ6EDR.
Formanden Villy-OZ6KH bød velkommen til de fremmødte.
OZ6AEY-Christian blev valgt til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
I beretningen nævnte Villy bl.a. at sekretærens arbejde med
programmet i OZ fungerede fint, og at det jo endvidere kun-
ne findes på afdelingens hjemmeside. Der havde været en del
foredrag i klubben det forløbne år. Bl.a. havde OZ3RA holdt
nogle stykker om støjmåling på kabler og støjens indvirkning
på signaler, og afhjælpning deraf. Der havde også været
"fremmede" foredragsholder bl.a. OZ1CWP, OZ7YY, OZ9QQ
og OZ3MC. Han omtalte også afdelingens sommer- og juleaf-
slutning som der havde været en rigtig god tilslutning til. Og
endelig havde vi igen i år deltaget i HF fielddayen, og det hav-
de været en god og hyggelig weekend. Vi ville prøve om det
kan gentages i år.
Da OZ1BJT, som var vores kasserer, var silent key, bad Villy for-
samlingen rejse sig og mindes Poul. (2 min. stilhed.) 

PROGRAM:
16/3 RADIO@SELVBYG

v / OZ6AQ, 3JL, 5JAN, 5WK.
Vi tester de sidste ting omkring fælles byggepro-
jektet Aku - Laderen.

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".

2/4 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE
Her udveksles de virkelig store nyheder.

6/4 RADIO@SELVBYG
v / OZ6AQ, 3JL, 5JAN, 5WK.
Vi afslutter årets fælles byggeprojektet Aku -
Laderen.

20/4 Werner,s RADIOKLENODIER v/OZ6AQ
Den populære aften med demo af udvalgte
emner.

27/4 SÆSON AFSLUTNING v/ OZ6IQ
Vi afslutter med årets slæbesild og ønsker en go'
sommer.

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

PROGRAM:
22/3 Field day møde 1.
25-26/3 CQWW WPX SSB Contest.
29/3 Almindelig mødeaften.
1-2/4 D-certifikat weekendkursus.
4/4 Certifikatprøve ved IT&Telestyrelsen i Esbjerg.
4/4 NAC 144MHz contest.
5/4 Foredrag - "Operations og QSO teknik på

V/U/SHF" med Keld OZ1FF.
12/4 Almindelig mødeaften.
19/4 Hamday 2006 forberedelsesmøde.
26/4 Almindelig mødeaften.
29/4 FORÅRS RENGØRING.

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
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
Så er årets Generalforsamling forhåbentlig veloverstået - i
hvert fald, kan du læse om hvordan det gik og posterne blev
fordelt, på vores hjemmeside eller vente til næste udgave af
OZ. Vi har også her i årets første måneder, allerede haft de
første to foredrag, d.25/1 handlede det om digitalmode, det 

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
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Husk ordinær generalforsamling onsdag d.19 april kl. 20. For-
manden og revisoren er på valg denne gang og forslag som
ønskes behandlet skal afleveres til formanden senest en uge
før. Formanden og revisoren modtager gerne genvalg, men er
åbne for andre interesserede. 

Program:
15/3 Klubaften.
22/3 Tips og tricks om windows XP med 1EW.

5/4 Klubaften.
12/4 Lukket, påskeferie.
19/4 Generalforsamling.

Se vores hjemmeside for eventuelle opdateringer / ændringer.
Vy  73  de  OZ1AFC - Ebbe

SKIVE - OZ7SKV
Mødelokale: Tambohus, Frederikdals Alle 7A, 7800 Skive
Møde: Hver mandag kl. 19:00
Formand: OZ3MC, Martin Mortensen, Iglsøvej 104
7800 Skive  Tlf.:9754 5381 - 2142 0005
E-mail: oz3mc@qsl.net
Giro: Sparbank Vest, Skive - 85 56 14 05
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7skv/
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

Siden sidst har vi bl.a. haft ordinær generalforsamling og af
væsentlige ændringer kan nævnes , at best.medlem OZ9SVN
Svend gerne ville stoppe og han blev afløst af OZ4AGH Jacob.
Samtidig blev best.suppleant OZ1KC Karsten afløst af OZ1SI
Søren . Formanden takkede Svend og Karsten for det gode
samarbejde , de havde gjort deres til og bød samtidig de nyv-
algte velkommen i bestyrelsen.
Samtidig blev medlemmerne rost for generel flot fremmøde
på klubaftenerne og regnskabet kører fortsat meget stabilt.
Vi har også haft årets første miniforedrag med OZ3MC Martin
om emnet APRS og der blev fremvist Power Point om den
"nye" mulighed indenfor amatørradio . FLOT Martin.
Fremover satses der meget på VHF Contest , som ALLE med-
lemmer opfordres til at deltage i - så det ikke bliver en "fast"
klicke . Der er for nylig rejst en gittermast og opsat et radio-
rum  til formålet . Disse contester er hver første tirsdag i måne-
den.
Endvidere satses der på en sommerudflugt.

Velmødt i klubben og husk amatørnyt hver mandag 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

Miniforedrag
Torsdag den 23.03.2006 kl. 20.00 afholder OZ1LQO et minifo-
redrag om ACARS, som er et digitalt linksystem som anvendes
indenfor civilt luftfart. Søren tager et simpelt program med og
viser hvordan det anvendes.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

herefter oplæste Villy regnskabet, som han sammen med
OZ8GW (afdelingens revisor) havde gjort færdig.
Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt.
Bestyrelsen fremlagde et forslag om forhøjelse af lokal kontin-
gentet, affødt af EDR's strukturvedtagelse. Det indebærer en
direkte stigning på 15 kr. pr. medlem. Derfor foreslog bestyrel-
sen en forhøjelse på 25 kr. pr. medlem pr. år. Muligheden var
også at melde sig ud af EDR, og bare være en radioama-
tørklub, og beholde det nuværende kontingent. Det ville
betyde at medlemmerne selv skulle sørge for deres QSLkort
blev sendt til Odense og selv betale for at få kort retur. Dertil
at klubben selv skulle betale alle foredrags-holderne og deres
transport. 
Der blev spurgt om det ikke for EDR medlemmer var en form
for dobbelt kontingent. Svaret var: Det kan man godt kalde
det. 
Kontingent forhøjelsen blev vedtaget.
OZ6KH Villy og OZ3RA Ralf blev genvalgt, som bestyrelsessup-
pleant OZ6AEY Christian. Ny kasserer blev OZ8GW Leif valgt
foreløbig for et år. Som ny revisor valgtes OZ2PM Poul og som
revisorsuppleant OZ1JEF Max.

PROGRAM:
15. marts B: Teknisk aften
22. marts B: Almindelig klubaften.
29. marts B: Almindelig klubaften.

2. april HF 80 meter test
4. april VHF 2 meter test.
5. april K: Foredrag.

12. april B: Almindelig klubaften.
19. april B: Teknisk aften.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Er
du i tvivl, kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. Tele-
fonnumre  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 Billund
K = Mødeaften i Kollemorten

Hvor intet andet er nævnt starter mødeaftnerne kl. 20.00
Der er mulighed for oprettelse af certifikat kurser. Er du inter-
esseret 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
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, Borrisvej 25, 6900 Skjern,
Tlf.:9736 6086
Hjemmeside: http://www.oz8h.dk
Lokalfrekvens Herning repeateren på 145.625 MHz
E-mail: mail@oz8h.dk

Siden sidst og kommende aktiviteter.
Vi har nu fået opsat en GP til 2m og 70cm på taget af stuehu-
set lige over klublokalet. Endvidere er linkantennen til vores
internetforbindelse blevet opsat på samme mast. GP'en bruges
foreløbig til normal trafik, når vi har klubaften, samt ellers som
linkantenne for APRS udstyret, der kører i døgndrift.
På ladebygningen er vi i gang med at opsætte HF og VHF beam
antennerne m. rotor, samt trådantenne for 80 og 40 m . Det
har været dejligt med adgang til metalværkstedet på gården,
hvor vi har kunnet stå inde i varmen og efterse og reparere de
forskellige antenner.
Onsdag d. 22 marts vil 1EW Niels holde foredrag om windows
XP ( se nedenfor). Hvis du også, hvad mange jo gør, benytter
dette styresystem, så kom og lyt med, der er garanteret et eller
andet du ikke kender til.

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 49 
E-mail:  oz7gz@edr.dk
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Siden sidst:
Onsdag d. 1/2-2006 blev det nyrenoverede værksted indviet.
Klubben gav røde pølser, øl og sodavand. Der blev vist slide
show med billeder fra renoveringsarbejdet.

Det er med stor glæde, for bestyrelsen, at vi nu kan konstate-
re at værkstedet allerede er taget i brug af flere medlemmer.
Vi håber at det kan blive et samlingssted som vi alle kan få
glæde af i fremtiden.

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

SKANDERBORG - OZ7SKB
Mødelokale: Niels Ebbesens Skolen, Højvangens Torv 4, 8660
Skanderborg
Formand: OZ5KM, Kjeld Majland, Lindbjergvej 8, 8600 Skan-
derborg. Tlf.: 8657 9242
Lokalfrekvens: 144.525 MHz + 433.525 MHz
E-mail: oz7skb@qsl.net
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7skb
Postadresse: Formanden

Siden sidst:
Juleafslutningen 8. december havde god tilslutning, og med
veloplagte bud ved pakkeauktion og ivrigt køb af lodder til
amerikansk lotteri sikrede det, at kassereren OZ6ET ikke fik
panderynker.
Samme OZ6ET deltog desværre ikke på grund af en dårlig fod.
Han har siden været på hospitalet over en måned, og er end-
nu ikke hjemme.
OZ4BM viste 19. januar video fra sommerens ferietur på Adri-
aterhavet, hvor han dagligt havde QSO med flere af afdelin-
gens medlemmer. En række vurderinger af udbredelsesforhold
og antenneudstråling blev fremlagt of diskuteret.
9. februar gennemgik OZ4BM forstærkertrin og lagde hoved-
vægt på arbejdslinjen. Det var lige fra en lille forstærker med
50 mW til et PA-trin med 10 stk PL 509 i parallel.

Program:
16/3 Klubaften
23/3 Hvad står der i OZ-marts ? OZ8WQ gennemgår

bladet
30/3 FD4 antennen. OZ5CM beskriver antennen og

kommer med måleresultater
6/4 Ekspeditionen til Heard Island. OZ3SK viser video

og fortæller
13/4 Skærtorsdag. Skolen er lukket
20/4 Køling og køleflader. OZ4BM giver en grundig

indføring i emnet
27/4 Besøg hos Falck i Århus. Nærmere informationer i

afdelingen og på "Amatørnyt"
Vel mødt i OZ7SKB

vy 73 de OZ5KM, Kjeld  

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
E-mail: oz4vbg@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz4vbg

Møder kl. 20.00:
Onsdage den 22. marts, 5. april og 19. april.

EDR Viborg afdelings 65 års jubilæum:
Tirsdag den 4. maj 1941 samledes nogle kortbølge interessere-
de, hvor man fik underretning om formålet med EDR. Af de
nye medlemmer indmeldte 3 sig straks.
Det vedtages skiftevis at holde møde hos medlemmerne hver
anden tirsdag.

FREDERICIA - OZ1FRD
Mødelokale: Depotgården, i garagefløjen ved gittermasten, 
Lollandsgade 2 - 4, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ7TT, Bent G Johansen, Carit Etlars Vej 30,
7000 Fredericia. Tlf.: 7592 3538
E-mail sendes til: georgo@post.tele.dk
QSL-manager er OZ3BS, Knud Mogensen.
Lokalfrekvens: 145,475.

Program:
9/3 Morsekursus og div. arbejder.
16/3 Morsekursus og div. arbejder.
23/3 Morsekursus og div. arbejder.
30/3 Morsekursus og div. arbejder.
6/4 Morsekursus og div. arbejder.
20/4 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlin-

gen starter kl. 20.00 i afdelingens lokaler. Dagsor-
den ifølge lovene.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3724) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag.

Vy 73 de OZ1DZB, Leif

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:
20/3 PC-kursus.
23/3 Rævejagt.
27/3 Klubaften.
30/3 Kursus: D-licens.
3/4 PC-kursus.
6/4 Klubaften
7/4 Weekendmøde.
10/4 Klubaften.
20/4 Kursus: D-licens.
24/4 Klubaften.
27/4 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

RANDERS - OZ7RD og OZ7RDS
Mødelokale: Det Gamle Vandtårn, Hobrovej 84, 8900 Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, Østervold 46, 8900 Ran-
ders, Tlf. 8712 0047
Postadresse: Formandens adresse.
Girokonto: 2 14 61 69
E-mail: oz7rd@oz7rd.dk
Hjemmeside: http://oz7rd.dk
Forum: oz7rd.dk/forum

Program:
??/??-06 Informations aften vedr. EDR's ny struktur.
12/04-06 Ordinær generalforsamling.
26/04-06 Tema aften: Opladning af batterier 2

Informations aften vedr. EDR's ny struktur:
Formanden har indgået en aftale med HB medlem for kreds 8
om at han kommer på besøg og fortæller om den nye struktur
i EDR. På nuværende tidspunkt er datoen ikke fastlagt. Hold
øje med kalenderen på oz7rd.dk

Generalforsamling:
Hermed indkaldes alle EDR-Randers medlemmer til ordinær
generalforsamling d. 12/4-06 kl. 19.30. Generalforsamlingen
afholdes i det gamle vandtårn. Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Program
Hver torsdag 19:30 Klubaften

Ordinær generalforsamling
Du indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til
Afdelingens vedtægter.
Generalforsamlingen finder sted
Torsdag den 20. april 2006 kl. 20:00
i Afdelingens lokaler på
Skjoldhøjen, Holmstrupgårdsvej  36, 8220 Brabrand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgsformænd
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

for 2005
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende

år, herunder fastlæggelse af kontingent for 2007
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse

Der skal vælges:
Formand: OZ1KKH er på valg
2 bestyrelsesmedlemmer: OZ1ISY og OZ7Y er på
valg
2 suppleanter

8. Valg af 1 revisor og 2 suppleanter
9 Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest den 12. april 2006.

På bestyrelsens vegne, 
Formand - OZ1KKH - Erik Nielsen

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 tilbring
et par hyggelige timer. Er du ny eller kommende radioamatør, er
du naturligvis også velkommen til at kigge forbi på en onsdag
aften.
Bestyrelsen opfordrer alle lokalafdelingens medlemmer til at
møde op og støtte deres lokalafdeling, da kommunen skal have
tilbagemelding om hvor mange der benytter lokalet. Ved et kon-
stant lille fremmøde, risikere vi at miste retten til at benytte det
tildelte lokale.

Program:
15. marts Klubaften
22. marts Klubaften
29. marts Klubaften
05. april Klubaften
12. april Intet afdelingsmøde pga. Påskeferie
19. april Klubaften
Se også kalenderen på http://oz2aan.qrz.dk.

Vy 73 de OZ2ALN, Allan

"Kortbølgeamatører og interesserede stående som medlem af
EDR har på et møde tirsdag den 1. april 1941 dannet en lokal
afdeling af EDR bærende navnet Viborg og Omegns afdeling
af EDR."
Dette 65 års jubilæum har afdelingen besluttet at fejre således:

65-års jubilæum:
Afholdes: Lørdag den 1. april 2006 kl. 19.00.
Sted: Restaurant Valentino, Sct. Mathiasgade 9, (Mathiasport)
Arrangement: Velkomstdrink, 3 retters middag med drikkeva-
rer, kaffe/te og fri bar med øl og vand.
Deltagere: Medlemmer med ledsager er velkomne.
Pris: 100 kr. pr. deltager.
Parkering: Prislers Plads, Gothersgade, Fyensgade og Biblioke-
ket Vesterbrogade.
Tilmelding: Til OZ5LD Leo på telefon 8660 1383 senest den 24.
marts.
Såfremt jeg ikke er hjemme så giv besked til min telefonsvarer.

Referat af ordinær generalforsamling 25. januar 2006:
Der var fremmødt 12 medlemmer til generalforsamlingen.
OZ6AI Asbjørn blev valgt til dirigent.
Formanden OZ1IVQ Erik aflagde beretning.
Kassereren havde afleveret et revideret regnskab, men OZ6YK
John var syg, så regnskabet blev fremlagt af formanden.
Kassebeholdningen er på 36.660,56 kr.
Indkomne forslag fra OZ3TL Torben:
Der blev vedtaget følgende:
Det blev vedtaget at stadig holde generalforsamling normalt
sidst i januar måned.
Flytning af auktionen til lørdag kl. 13.00. Bestyrelsen fastsæt-
ter dato.
Fortsat at holde medlemsmøde hver anden onsdag, nu i lige
uger kl. 20.00.
Hver anden torsdag i ulige uger i vinterhalvåret kl. 19.30 vil
OZ3TL Torben forsøge at få aktiviteter i gang med f.eks. kur-
ser, byggeaktiviteter, print udlægning, diagramtegning, pro-
jekter, debatter m.v.
Vi skal være imødekomne, hvis der kommer henvendelse fra
spejderne vedrørende JOTA.
Bestyrelsen besluttede, at forsøge at få etableret et morsekur-
sus i samarbejde med OZ3MC, Martin. Det skulle foregå ons-
dag aften og kursister fra andre afdelinger skulle være vel-
komne. Herom senere og på hjemmesiden.
Valg af bestyrelse:
OZ1IVQ Erik blev genvalgt til formand.
OZ5LD Leo blev genvalgt til sekretær
OZ1CNS Orla blev genvalgt til suppleant
OZ6AI Asbjørn blev genvalgt til revisor
OZ1IVQ Erik blev genvalgt til QSL-manager
Valg til klubhuset: OZ9ZZ Jens Ole, OZ3VIB Børge og OZ5LD
Leo.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: KFUM Spejderne "Skjoldhøjen", Holmstrupgård-
vej 36, DK-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
E-mail: oz2edr@qsl.net
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz2edr

Se, så begynder foråret jo så småt at kigge frem og vi skal ud i
haven og finde de elementer der er blæst ned fra antennerne
i vinterens løb. Jeg læste forleden et rigtigt godt råd: Hæng
aldrig dine antenner højere op, end du kan komme op og
reparere dem igen
Sæt allerede nu X i kalenderen ved den 20 april, generalfor-
samlingen er virkelig medlemmernes aften.

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

EDR - FOREDRAG
Torsdag den 20. april 2006 kl. 19.30
i OZ5GX´s lokaler i Ungdomsgården, Jernbaneallé, Sæby
MYSTIKKEN I OG OMKRING EN ANTENEN
ved OZ8LE, Erick Lykkegaard
Med små opstillinger og brug af diverse måleinstrumenter afdæk-
ker Erick antennefænomener, som - hånden på hjertet - vistnok for
de fleste mere er begrebsanvendelse end dybere indsigt.

OZ5GX, Sæby Afd./OZ3MM, Børge
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strømforsyninger, så mød op og få inspiration til det
næste selvbyggerprojekt.

4/5 Ordinær generalforsamlig.

Husk vi forsøger stadig at mødes på lokalfrekvensen hver mandag
kl. 19:30.

Vy 73 OZ5VY Orla

OZ1HC
Hans Christian Andreasen, "Dres", OZ1HC, er tirsdag nat den 14.
februar 2006 afgået ved døden på grund af en kraftig hjerneb-
lødning. 
For mig en meget trist meddelelse. Jeg kom i kontakt med Hans i
vores fælles radioklub (Københavnsafdelingen), i  forbindelse med
at få et stort PA-trin Hans havde i kælderen til at køre. Det førte til
mange timers snak om hvordan og hvorledes vi skulle få det PA-
trin i gang. 
Der skulle jo også bruges en antenne og Hans brugte megen tid til
at læse om begge disse ting og besøgte mange gange biblioteket
på DTU, for at sætte sig helt ind i problemerne.
Annie, som Hans var gift med, var i mange år plaget af sygdom,
som gjorde ,at der ikke var megen tid til radioplanerne på grund
af pasning af Annie. 
Efter at Hans blev alene, brugte vi en del tid sammen for at Hans
igen kunne finde fodfæste i den nye tilværelse. 
Det resulterede så i at han fik anskaffet en bedre computer med
Internet opkobling og styreprogrammer til tranceiveren. 
I efteråret 2005 fik vi så sat en vertikal antenne  op, 12 meter oppe
i et kastanietræ. Så kunne "Dres" igen komme i kontakt med
Svend i Toronto.
Den sidste julegave Hans gav sig selv blev et helt nyt PA-trin, så nu
var der ingen som var i tvivl om at nu var OZ1HC på frekvensen. 
Endnu en gammel radioamatør er gået bort. "Dres" fik sit kalde-
signal i 1939. 

OZ5LH - Jørgen.

OZ1EOL
Med sorg og bestyrtelse modtog radioamatørerne i Sønderjylland,
Sydjylland, Fyn og i Tyskland besked om, at den afholdte og højt
skattede radioamatør OZ1EOL Gynther den 31. dec. 2005 var
afgået ved døden efter længere tids sygeleje. OZ1EOL Gynther
blev 58 år gammel.
Gynther var om nogen i besiddelse af det, man forbinder med at
være en god radioamatørkammerat, og han turde udleve dette
fuldt ud. Det skal forstås på den måde, at han ofrede sig selv fuldt
ud, hvad enten han kunne klare det via radioen, eller man skulle
have personlig hjælp måske oven i købet psykisk. Gynther var altid
den forstående, trøstende og optimistiske kammerat, der indgød
de folk, som henvendte sig til ham, tillid.
Gynther var altid ved radioen - ja praktisk talt døgnet rundt. Han
fortalte levende om, at den og den chauffør skulle følges på vej,
og den og den diskjockey skulle følges på vej hjem i bilen efter et
musikarrangement, og dagen igennem kunne man høre Gynther
snakke med radioamatørerne rundt omkring ham.
EDR Sønderborg Afdeling fik fremstillet en "Nachteulenrunde-
mütz" til Gynther, og han fortalte levende om, at denne tog han
skam på, når "Nachteulerne" over midnat mødtes på Aschberg-
Repeateren. Det var en meget gammel tradition, som Gynther
genoptog efter en afdød radioamatør fra egnen.
Gynther kørte mest på 2 meter båndet, men han yndede også
meget at køre på IRLP, som er et system, hvor man via 2 meter radi-
oen og en slags Echolink kan komme i forbindelse med fjerne
destinationer, og dette system benyttede Gynther usandsynligt
meget og fik meget ud af det, da han mestrede det tyske sprog,
fordi han stammede fra Tyskland, men han kunne også klare sig på
engelsk, da han var i besiddelse af et meget stort gåpåmod og
snakkede det, selv om han aldrig havde lært sproget rigtigt. Hans
musiske øre kom ham her til gavn.
Gynther havde et meget stort netværk af radioamatører i Tysk-
land, og dem trak han på. Hvis der var nogle amatører her i områ-
det, som skulle have hjælp af den ene eller anden art, så der var
næsten intet problem, som Gynther via sit netværk ikke kunne
løse.

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

Generalforsamling som var den 8 januar, blev noget af et tilløbs-
stykke, det er mange år siden vi har set så mange fremmødte.
Bestyrelsen tegnes stadig af Formand OZ1FYM, Bjarne, Kasserer
OZ1JXH, Kai, Bestyrelsesmedlemmerne OZ5HP, Henning og
OZ2HRA, Henrik samt Sekretær OZ1JXP. Der blev valgt ny Supple-
ant som blev OZ2CP, Carsten. Velkommen til Carsten og en tak til
OZ5HP for de mange år som sekretær.
Vi vil gerne rette en tak til OZ1KHZ, David , for en god indsats.
Udvalgene består næsten af de samme personer, men vi har fået
et APRS udvalg som noget nyt, det bliver spændende at se hvad
dette udvalg kan bidrage med.
Vinteren raser stadig i det ganske land, og vi har en dejlig masse
tid til vores hobby, i Aalborg afdelingen er der fuld 
gang i frekvenstæller projektet, som har samlet 25 interesserede
amatører.
Kom i gang med at gøre rævemodtageren klar til årets første
rævejagt lørdag den 4 Marts, tilmelding vil ske på Repeaternyt. 
Forårets store begivenhed, nemlig AUKTIONEN i Aalborg afdelin-
gen, er lørdag den 8. april kl. 12.00 .

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

Hej !
Jeg vil gerne sige tak fordi I alle sammen - - næsten - hi hi - -har
brugt den nye e-mail-formular til indsendelse af indlæg, det gør
livet "lidt lettere" for redaktøren, så hun f.eks. får lyst/tid til at lege
lidt med en "håndfuld" billeder.
Se under Ringsted afdelingen.
Dette giver jer mulighed for at få en lille "billed-kavalkade" med i
afdelingsspalten i forbindelse med forskellige arrangementer m.v.
Men husk: Hvis I vil benytte jer af dette "tilbud", så skal billederne
være rimeligt tydelige og de skal kunne tåle at blive formindsket
og evt. beskåret, en høj antennemast taget på meget l-a-n-g
afstand vil f.eks. ikke komme til sin ret på et sådan "manipuleret"
billede.
For at I nu ikke alle sammen farer i billed-arkivet og finder billeder
frem til et helt "tegneserie-hæfte", vil jeg lave følgende regel: Ca.
3 afdelinger pr. måned kan få denne "billed-kavalkade" med i
afdelingenspalten og: Den, der kommer først til mølle - - - - (læs:
send indlægget ind i god tid - hi hi)

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

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Kløvervej 13, 6000 Kolding.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Kringsvænget 28, 6000 Kolding. 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 434.425 MHz

Når dette læses har vi været på besøg på EDRs kontor i Odense.
Mere om det næste gang.

Vores program for foråret ser således ud:
6/4 Her vil OZ7SLP Søren fortælle os om switch mode

De forsinkede

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

Silent key
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Gynther boede i Gråsten, men her på det sidste flyttede han til Rin-
kenæs, hvorved hans QTH kom op i en højere position, og Gynther
glædede sig usigeligt til at slippe for trapperne, da det jo var bene-
ne, det var galt med. 
Sin nye QTH i Rinkenæs fik han ingen glæde ud af, da svær syg-
dom stødte til, og pludselig en dag fandt 2 yderst opvakte og snar-
rådige radioamatører fra Gynthers vennekreds, Gynther liggende
i en situation, som krævede omgående handling. Disse 2 radioa-
matører foretog med usvigelig sikkerhed det, der skulle foretages
i en sådan alvorlig situation. Det reddede livet for Gynther, men
kun for en kort stund. Han blev indlagt på Sønderborg Sygehus og
et stykke tid senere overflyttet til Rigshospitalet i København, hvor
hans liv brat fik ende den 31. december 2005 om eftermiddagen.
Her efter Gynthers død er vi alle blevet fattigere. Aldrig mere skal
vi høre Gynthers gode latter - aldrig mere skal vi høre hans trøsten-
de ord, hvis der er en radioamatør, som har det svært - aldrig mere
skal vi høre ham berette om sine "ekspeditioner" til Amerika,
Canada eller hvor han nu havde kontakt til - aldrig mere skal vi
høre ham fortælle et ordsprog på plattysk - aldrig mere skal vi høre
Gynther fortælle om "Die Technishen Klugscheisser", som han
bramfrit udtrykte sig, når der efter hans mening kom for meget
teknisk snak på Knivsbjerg Repeateren.
Alle vi, der yndede at lytte til OZ1EOL Gynther, har mistet, men de
rige minder om en afdød radioamatørkammerat OZ1EOL Fritz
Gynter Reuss har vi dog tilbage. Disse kan ikke fratages os.
Farvel Gynther og tak for det du gjorde for os radioamatører.
Æret være OZ1EOL Fritz Gynter Reuss' minde.

OZ1SDB
EDR Sønderborg Afdeling

OZ4CB
En levende reklamemager for amatørradio er ikke mere. Det er
med stor bedrøvelse at jeg modtog budskabet  om " Calle" s død.
Calle var uddannet telegrafist, og elskede at telegrafere. Selv om
han de senere år havde store problemer med en "vissen" arm, kun-
ne modparten i hvert fald ikke høre det, hvilket tilskuerne på
OZ5MAY, den hemmelige radiostation på Frihedsmuseet i Køben-
havn kunne bevidne. Her var Calle en flittig operatør i 20 år, og jeg
er sikker på at han havde det sjovt når han demonstrerede sin kun-
nen til at kommunikere med morsenøglen på "Telefonbogen",
som er kælenavnet for den lille hemmelige radio fra den anden
verdenskrig.
Æret være dit minde !

OZ9MM Palle 
P. v. a.  Københavnsafdelingen af EDR. 

OZ7JQ
Ved OZ7JQ, Jørgen Qvistgaards død den 17. Januar 2006 har Lol-
land-Falster mistet en af sine ældste, aktive radioamatører. Under
sin skolegang på Sorø Akademi blev interessen for radio vakt af en
inspirerende fysiklærer, og senere kom han i hjembyen Korsør i
forbindelse med  OZ2AK, Andreas Krøyer. Jørgen har fortalt, hvor-
dan han og den senere OZ7US trykkede næserne flade mod
butiksruden i OZ2Y's grønthandlerbutik i Algade, i et hjørne var
der nemlig udstillet radioer og løsdele, de to knægte var særlig
fascineret af nogle flotte honeycombspoler.
Licensen kom i april 1938,og samtidig blev Jørgen meldt ind i EDR
med medlemsnummer 1427. De første DX'ere blev kørt i begyn-
delsen af 1939 med en CL4 i PA-trinnet og en O-V-1 modtager alt
sammen selvfølgelig på telegrafi. Telegrafien fik Jørgen også rig
lejlighed til at træne under sin soldatertid ved Radiokompagniet i
Ryvangen, blandt soldaterkammeraterne var OZ1U, 2SL, 3Q, 7DR,
7FD og 7NA. Under krigen var OZ7JQ kredsleder i EDR's kreds 2,
dvs  Sjælland med omliggende øer eksklusive København, og efter
krigen blev  han formand for Lolland-Falster afdelingen. Jørgen
har altid været en stærk fortaler for sammenholdet og ham-spirit
i EDR, han var en drivende kraft i møderne i Bangs Have i Maribo.
I det civile liv blev Jørgen  uddannet ved DSB i trafiktjenesten, og
det meste af sin tjeneste på Falster dog med enkelte afstikkere til
Sønderjylland og Roskilde.
Jørgen var levende interesseret i Verden omkring ham, han fulgte
med i politik, deltog i modstandsbevægelsen og var med i Jernba-
nehjemmeværnet. Han arrangerede ski- og fisketure for venner og
familie, han havde et åbent og lyst sind. Man kunne tale med Jør-
gen om alle livets forhold.
Efter sin pensionering og sin kones død blev Jørgen boende i
Nykøbing F. De sidste 20 år sammen med Lidi. 
Jørgen var til det sidste daglig aktiv på radioen på 2m og på HF

med  telegrafi. OZ7JQ blev 86 år.
Æret være OZ7JQ's minde.

OZ5DX EDR Lolland-Falster afd.

OZ8KY
Natten til mandag d. 16. januar døde Poul Krogh i en alt for tidlig
alder. Han ville her i marts måned blevet 58 år.
Jeg lærte Poul at kende helt tilbage fra vores unge dage medens
vi gik i realskole på Mors i starten af 60-erne. Vi var begge meget
optaget af alt det spændende med at bygge kortbølge udstyr og
det var årsagen til at vi mødtes, og da vi først blev licenserede i
1963/64, blev der ofte snakket i radio til ud på natten.
Poul blev først udlært som radiomekaniker hos Morsø Fjernsyn og
uddannede sig senere til elektroniktekniker i Århus.
Han startede sin professionelle elektronik karriere først hos
daværende Electromatic i Hadsten, senere Grundfoss i Bjerringbro,
Elcoteq, NEG Micon for at nævne blot nogle. Sideløbende uddan-
nede han sig blandt andet med erhvervs organisation, ledelse, og
produktions uddannelse. Poul har altid været meget omhyggelig
og stillet store krav til det han beskæftigede sig med, været en
dygtig, inspirerende og engagerende igangsætter og besad en
stor viljestyrke, og hans humoristiske, lunefulde og ved festlige
sammenkomster altid et smittende humør. 
Han byggede selv nogle af sine første sendere og modtagere, som
dengang var med radiorør, men senere tillod tiden ikke selvbyg og
afløstes af færdigkøbt grej. I de senere år lyttede han meget mere
på amatørbåndene og efter en lang og hektisk arbejdsdag nød
han at slappe lidt af foran tranceiveren. 
Poul har helt fra ung interesseret sig for jagt og var meget dygtig
til at spille på trompet og jagthorn, og var meget aktiv i en blæs-
ergruppe for jagthorn, og vi er mange der har nydt hans evner, når
vi var på jagt sammen. Hans natur og jagtinteresse resulterede i at
familien købte et landbrug i et meget naturskønt område og drev
kvæg og skovbrug i fritiden.
Hans mangeartede kendskab inden for elektronikbranchen resul-
terede i at han i 2003 blev medejer og direktør for en elektronik
virksomhed i Hadsund.
Poul har igennem alle årene været en god ven og kammerat og vi
har nydt vore fælles interesser sammen og savnet er stort, men
intet at regne for savnet for hans hustru Grethe, børn og børne-
børn. Æret være hans minde.

OZ8DK   Jens Chr.

OZ4NL
OZ4NL Niels Henning Padborg Larsen er stille sovet ind d. 26. janu-
ar efter lang tids uhelbredelig sygdom, 4 dage før han ville være
blevet 66 år.
Henning var formand for Vestfyn afdelingen og havde været med
fra afdelingens start i 1998, og har igennem årene gjort et stort
stykke arbejde i afdelingen.
Henning var i ca. 30 år ansat som teknikker på Eltra i Skærbæk og
servicerede der styringerne på højspændingsstationerne. Han var
begyndt at tale om at gå på pension og derved få mere tid til sin
hobby.
I Vestfyn afdelingen kendte vi Henning som en ægte eksperimen-
terende amatør og som et meget venligt og imødekommende
menneske. Han var altid klar til at hjælpe sine medamatører og
delagtiggøre dem i teknikken ved at holde mange små fore-
læsninger på møde aftnerne i klubben. Vi har alle mistet en god
ven og medamatør.
Henning har beskrevet flere konstruktioner i OZ og er i afdelingen
kommet med flere konstruktioner, som er blevet efterbygget af
medlemmerne på byggeaftener. Henning var selv en meget dygtig
tekniker og det var en fryd for øjet at se hans færdige konstrukti-
oner, lige fra små instrumenter, HF-radioer og til store som små PA-
trin. Man var altid velkommen til at besøge Henning hjemme i
Strib, hvor man hurtigt blev taget med ned i kælderen. Han havde
altid nogle nye eksperimenter på bedding som man skulle se, høre
om, og helst komme med sin mening om.
Hennings altid venlige og hjælpsomme måde at være på vil blive
husket og være et godt eksempel for alle vi, der har kendt ham. Vi
er mange amatører der vil savne ham, som menneske, men også
hans stemme på båndene vil blive savnet.
Vore tanker og dybeste medfølelse går til hans hustru Marianne og
til børn, børnebørn og svigerbørn.
Æret være Henning OZ4NL's minde.

På Vestfyn  afdelingens vegne.
OZ2JA Jens Ancher.
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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-HJØRRING-afdeling:
Formand: OZ2N, Mogens Brader, 
telf. 9893 6711

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-VARDE-afdeling:
Formand: OZ1LEE, Ole Andersen, 
telf. 7527 1683

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...............163, omsl. v. bagsiden

Dixit Grafisk ......................................196

Norad.................................................134

Radioamatørernes 

forlag ApS ........................146, bagsiden

RF-Connection...................................163

VRT-transformer................................174

Århus Nord camping ........................182

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.

Købes: "Folketranscieveren" SS-105-S, Geloso kom-
munikationsmodtager G4/216 m/strømforsyning.
Geloso HF-modtager G4/216 m/strømforsyning,
Geloso TX G4/225 m/strømforsyning G4/226. Instru-
menter af mrk. Eico/Heathkit, specielt rørvoltme-
tre/forstærkerrørvoltmetre, andre måleinstrumen-
ter af mrk. Erne har også interesse. Gitterdykmeter
f.eks Grundig TR300 eller lignende. Alt skal være
OK. Løsdele: bl.a. modstande, kondensatorer, tra-
foer mv har også interesse.
OZ9BBB Bjørn, Tlf. 47 98 44 01

Købes: Rørsokler til værnemagtsrør RV 2P 800. 4-
kantet voltmeter med trykknap til skift mellem 3
og 180 volt (fra Torn.Eb.). Porcelænskondensatorer
brugt af værnemagten. Røde porcelænsmodstande
(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

Købes: Rørtester helt OK m/manual. Støjdiode
5722, K86, EF11, EF12, EF13, EF14, EF15 samt sokler.
Transceiver til 23cm. RCL-bro HP4260A. Parabolgit-
ter ca.2m/diam.
OZ5WP, Tlf. 36 78 26 25

Søges: ICOM IC-260E, gerne I defect stand eller dele
fra ophug. Storno 6000 type PRM 6662 kan ombyg-
ges til brug på 70cm., kan nogen hjælpe med soft-
ware så 2 MHz repeaterspacing opnås?
OZ1EBA Mogens Østbirk, Tlf. 75 78 03 50

Husk !
Stof til OZ april kal være fremme hos

modtageren - spalteredaktører -Ellen-Sofie -
Hovedredaktør  m. fl. -. senst d. 17. marts og

gerne lidt før.


