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Jens, Ali og Vladimir.
Hvor er det skønt, det er oven i købet blot en uskreven regel,
at radioamatører verden over ikke indlader sig i diskussion
om politik, religion og social status.
På nær enkelte stater, hvor det er, eller har været forbudt at
være radioamatør, har radioamatører de sidste 75 - 80 år kun-
net 'trænge igennem' de mest lukkede grænser, og skabe
kontakt til hobbymæssigt ligesindede. Man har kunnet skabe
kontakter, fordi man ikke blandede sig i det enkelte lands
indre anliggender, og det kan man stadig.
Det er måske en lidt overdreven påstand, at radioamatørerne
startede globaliseringen, men noget om snakken er der dog,
enten man kan lide globalisering eller ej.
Jeg kan huske den gang, hvor en russisk radioamatør dårligt
nok turde fortælle om det regnede, eller om det var tørvejr.
Det var den gang at postbox 88 i Moskva var den russiske
radioamatørs bindeled til omverdenen. Det er nu et overstået
kapitel, der er endt til det bedre - efter vores opfattelse.

De sidste 15-20 år er Danmark blevet, om ikke helt globalise-
ret endnu, så dog udpræget multietnisk. Det har vi - på for-
skellige opfattelsesplaner - accepteret, som værende Dan-
mark.
Jeg vil, af nysgerrighed, stille dette spørgsmål: 
Afspejler medlemssammensætningen i EDR 'blandingsforhol-
det' af etniske grupperinger i Danmark ?
Jeg tror, er næsten sikker på, at svaret er NEJ !!
Man kan kun gisne om, hvorfor det forholder sig, som jeg
tror, men en idé er, at hverken landsforeningen eller lokal-
foreningerne har bevæget sig i det tankesæt, at nogle af
vores indvandrere kunne være interesseret i at deltage i ver-
dens bedste hobby, nemlig VORES.

Prøv at diskutere det i lokalafdelingerne. Det kan muligvis
give flere medlemmer og give et, om end beskedent bidrag
til integrationsbestræbelserne.

Vy 73 de OZ1IZL, Jan.
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En 5 bånds HF GP antenne
Af OZ4EI Erik Hedegaard Jakobsen
Lykkesvej 14
7700 Thisted

For et års tid siden byggede jeg, til vores lokale
EDR afdeling, en simpel paralleltråds GP til de 5
højeste HF amatørbånd. OZs læsere kan måske
have fornøjelse af at kopiere den, eller få gode
ideer.
Den kunne i en 3 bånds udgave være velegnet til
HF Field-Day. 

Konstruktionen
Antennen består af en simpel granmast 4,9m
lang, monteret gennem eternittagryggen på
vores klubhus. Ca. 0,6 m af masten er monteret
under tagryggen. På figur 1 er vist en skitse af
antennen og monteringen under taget.
Over tagryggen må man anbringe en plasttragt
af den type der bruges til fjernsynsmaster, for at
gøre antennen vandtæt. Antennetråden er 1,5
kvadrat stiv plastisoleret installationsledning,
som kan købes i byggemarkedet i ruller af 100 m
for ca. 60 kr. 
Hvis man har problemer med at fremskaffe en
slank granmast, som er brugt her, kan man
måske købe en rundstok i byggemarkedet som
kan bruges i stedet, eller man kan nøjes med at
lade den nederste del af antennen, til over trag-
ten for afdækningen, være af træ og så bruge
aluminiumsrør herfra af en længde, så den får
resonans på 20m båndet. Hver især må afgøre
hvad man vil bruge af materialer. 

Det er vigtigt at det sted hvor tragten skal sidde
har den rette dimension (35 - 40mm) for at tragt-
inddækningen kan gøres tæt. Man må starte
med, ved flittig brug af lodstok, (efter at have
trukket tragten over masten og lavet hul i taget),
at montere masten på tagspærene med det nød-
vendige beslag, som man evt. selv kan fremstille
af det hullede båndjern som også kan købes i
byggemarkedet. Hvis der ikke er en tværbjælke i
passende højde, til det nederste beslag, må man
selv anbringe en. Så højt oppe som man kan
komme til for tagryggen, anbringes en skrue til
antennens lodrette del (strålerne), (evt. en 4,0 x
25mm skrue til træ) og umiddelbart herunder
anbringes det øverste beslag, hvortil alle radia-
lerne forbindes. Når masten under taget sidder
som den skal, skydes tragten ned mod tagryggen
og spændes fast med det medfølgende spænde-
bånd. Med en blyant tegnes nu en streg rundt på
masten langs tragtens overkant, så det senere er
let at genfinde stedet når masten tages ned.
Over tragtens overkant skal der nu være mindst
4 meter til toppen af masten (gerne noget
mere). 

Figur 1. Skitse af antennen og montering
under tagryg.

Under tagryggen er der monteret 4 kvartbølge-
radialer for hvert bånd, jævnt fordelt omkring
antennen. De er alle forbundet til det øverste
metalbeslag der holder masten fastspændt til
tagspærene. Radialernes længde er en kvart bøl-
gelængde minus 5%. Det findes lettest ved at
dividere frekvensen i MHz op i tallet 71,25 da
man så har indregnet forkortningsfaktoren og
får tallet opgivet i meter. Eksempel. 71,25 divi-
deret med 14,2(MHz) giver tallet 5,01 altså 5,01
meter som så er længden på en radial til 20m
båndet. Radialerne kan forbindes til en eller fle-
re skruer tæt på øverste beslag, som så forbindes
til beslaget, det gør det lettere at tage antennen
ned senere. Radialerne strammes ud og fast-
gøres i den yderste ende ved at sno dem om et
søm, der slås ind i den nærmest tagspær eller
lægte, så de rager ca. 1 cm ud. Man må sørge for
at de til hvert bånd hørende radialer er spredt
med ca. 90 grader indbyrdes. Nogle af radialerne
vil gå skråt nedad mod tagkanten, medes andre
vil gå mere vandret langs tagryggen. 

Masten afmonteres nu og tages ned for videre
opbygning. Det vil nu være en god ide at male
masten med Hammerite sølvmaling før videre
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foretages. Hammerite er ganske vist mest bereg-
net til metal, men det er ganske udmærket også
til træ, og det ser rigtig godt ud bagefter. Husk
dog lige at afmærke overkant af tragten så det
ikke forsvinder under malingen, evt. med et lille
søm eller lignende. 

Af antenneledningen afklipper man nu en lodret
antenne (stråler) til hvert bånd. Da de ikke er
monteret udstrakt i fuld længde og da de har
nogen indflydelse på hinanden, afklippes de i
fuld længde for ikke at risikere at de bliver for
korte. For 20m bliver længden da 75 divideret
med 14,2 =  5,28m. For de øvrige bånd beregnes
længden på samme måde med midterfrekven-
sen for de pågældende bånd. På 20m stråleren
afisoleres nu nogle cm af tråden og vikles en
gang omkring skruen til strålerne, så der stikker
et par cm afisoleret tråd ud til at måle på. Den
lange del trækkes nu lodret op langs masten og
fastgøres med en lille ledningsholder lige over
overkanten af tragten. Det er nødvendigt at lave
en rille i masten på det sted hvor ledningen føres
ud under tragtens spændebåndflade, så lednin-
gen er under mastens ydercirkel. Ellers er det
ikke muligt at få tragten vandtæt. Rillen skal
være så bred på det sted hvor ledningsholderen
sidder at den også er under mastens overflade. 

Når de andre strålere er monteret på lignende
måde senere, fyldes disse riller ud med tætnings-
masse når antennen skal monteres på taget.
Stråleren for 20m er længere end masten. Over
tragten vikles den derfor, jævnt fordelt, omkring
masten med det nødvendige antal vindinger for
at hele længden kan  være der, dog således at
toppen rager 15 - 20 cm op over masten. Anten-
netråden fastgøres i toppen med et lille spæn-

debånd. Det over toppen ragende stykke kan
bøjes nedad og benyttes til finafstemning af
resonansfrekvensen, så man får bedst SWR i cen-
trum af båndet. Inden man går videre er det
nødvendigt at afstemme 20m stråleren til reso-
nans, og til det har vi brug for nogle radialer. 

Eksperimentalopstilling
Her i min have har jeg lavet et permanent radi-
alsystem til antenneeksperimenter, se figur 2.
Det består af 0,5m gammel zinknedløbsrør (pla-
strør kan også bruges), hvortil er skruet og sam-
menloddet 8 stk. 4,2m lange installationslednin-
ger ved den øverste kant.. 
Lidt over den nederste kant stikkes et stykke
jern, gennem nogle huller tværs igennem røret,
så det stikker nogle cm ud til hver side. 

Figur 3. Antennetoppen

Figur 2. Jordradialsystem
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Når dette rør graves ned i græsplænen (husk at
bruge lodstok), så overkanten er i flugt med
jordoverfladen og radialerne spredes jævnt ud
over en nyklippet græsplæne, har man et
udmærket radialsystem til eksperimenter. Radia-
lerne fastgøres flere steder med nogle plastpløk-
ke, af den slags man kan købe i campingforret-
ningerne til små penge, så de ligger tæt ned
mod græsplænens bund. Man kan så køre over
dem med plæneklipperen uden problemer og
fjerde gang du slår plænen, kan du ikke mere se
radialer og pløkke, da de nu har arbejdet sig ned
til plænens jordoverflade og dækkes fuld-
stændigt af græsset. Jernet i bunden af røret
bevirker at man ikke uforvaret kommer til at
trække det op af jorden, hvis en mast klemmer
lidt i røret. Man kan fremstille et låg til at lægge
over røret, når det ikke er i brug. Når radialerne
ligger tæt ned mod jorden opfattes de af HF som
værende uendelig lange og har ikke nogen vide-
re indflydelse på strålerens resonansfrekvens,
selv ikke på lavere frekvenser (3,5 og 7 MHz). Til
senderbrug, hvor der skal omsættes effekt, der
helst skal udstråles med lav vinkel, skal der dog
flere og længere radialer til, se litt. 1.

Justering
Man kan lave et radialsystem som mit, eller nøjes
med at banke en pæl ned som masten kan fast-
gøres til, og radialerne kan så udgå fra denne
pæl i samme højde som strålerskruen i masten.
Når blot de yderste 3 meter af radialerne ligger
tæt til jorden er det OK. Det er dog vigtigt at
gøre det let at montere og afmontere antenne-
masten, da det sikkert skal gøres adskillige gan-
ge. Jeg bruger en MFJ-259B Analyzer til at måle
antenneresonans og SWR, og den er næsten ikke
til at undvære, når man eksperimenterer med
antenne. Man kan selvfølgelig bruge transceive-
ren med lav effekt og et SWR meter, men det
giver jo en del udstråling, så man må være
opmærksom på ikke at forstyrre igangværende

QSOer. I analyzerens antennefatning har jeg
skruet et PL stik med 2 korte ledninger med to
farvede krokodillenæb, en sort til stel og en rød
til inderlederen. Det er nu meget let at forbinde
inderlederen til stråleren og stelledningen til
radialerne, så man kan måle antenneresonans
og SWR. Resonans er der hvor X er nul, og det er
ikke nødvendigvis helt samme sted som SWR er
mindst. Nu kan man justere 20 m stråleren, og
hvis resonansfrekvensen er for lav til at den kan
justeres med tråden i toppen, må man sprede
vindingerne omkring masten ud over et længere
stykke og klippe et stykke af toppen indtil man
har resonans i midten af båndet. Når det er på
plads monteres de øvrige 4 strålere til samme
skrue som 20 m stråleren, føres vandret rundt
om masten, to til venstre og to til højre, og fast-
gøres med ledningsholdere, så alle strålere er
jævnt fordelt på masten med ca. 2 cm indbyrdes
mellemrum. Herfra trækkes strålerne lodret op
og ud under tragten og fastgøres med lednings-
holdere på samme måde som 20 m stråleren
(husk rillerne). Hvis tragten har været afmonte-
ret må den nu monteres igen før vi går videre. 

Over tragten monterer man nu tre vandrette
kryds bestående af 23 cm malerpinde af den type
man får udleveret når man køber maling. Der
bores et skruehul i midten og et 2 mm hul ca. 8
mm inde fra hvert ende. Pindene kan nu skrues i
masten med en skrue gennem midterhullet så de
danner et vandret kryds. Det nederste kryds
monteres ca. 15cm over tragten og det øverste
noget over det sted hvor 15m stråleren ender,
det tredje monteres så midt imellem disse. De 4
strålere trækkes nu ud til hver sin yderende af
krydsene og fastgøres ved at trække et stykke
kobbertråd gennem hullet i krydset, omkring
stråleren og videre omkring enden af krydsene,
hvor kobbertrådens ender snos let sammen på
bagsiden af pindene. Et stykke af antennetrå-
dens inderleder vil være velegnet til dette, men

Figur 4. SWR kurver.
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Figur 5. Antennen på taget

vent med at sno dem hårdt sammen til antennen
er færdigjusteret. Nu føres strålerne lodret op og
fastgøres til midterste kryds på samme måde. 

Ca. 90% oppe på hver stråler laves der en løkke
ved at sno den en enkelt gang omkring en skru-
etrækker eller lignende, og lade strålerens sidste
stykke fortsætte opad. I denne løkke kan man nu
fastgøre en nylonsnor (murersnor), som trækkes
videre op, fastgøre den til øverste kryds og der-
fra til toppen af antennemasten, hvor den stram-
mes og fastgøres til en skrue, der skrues lodret
ned i antennetoppen så den rager et par cm op.
Da der jo sidder et spændebånd i toppen af
masten, kan der i skruen trækkes meget kraftigt
uden at toppen flækker. Det stykke af strålerne
der sidder over løkken kan nu bøjes nedad, så
hver stråler kan justeres til bedst SWR midt i bån-
det. På figur 3 kan man se hvordan krydsene er
monteret og antennetoppen er opbygget. 
På tegningen kan man også se at jeg har valgt at
montere små bardunstrammere i nylonsnoren,
hvilket gør det lettere at stramme antennen op
efter færdigjustering. 

De er fremstillet af små plaststykker, hvori der
bores 3 huller i række. Nylonsnoren fra topskru-
en trækkes så igennem øverste hul videre gen-
nem midterste hul, ned gennem løkken i stråle-
ren og tilbage gennem nederste hul i
bardunstrammeren, hvor der bindes en knude.
Efter SWR justering af de sidste 4 strålere på de
respektive bånd, monteres antennen nu på taget
og radialerne under taget forbindes. 

Man foretager nu en kontrolmåling og frekven-
sen for bedst SWR noteres. Hvis frekvensen for
bedst SWR har flyttet sig for meget tages anten-
nen ned og på de permanente jordradialer fore-
tager man nu en ny justering til bedst SWR lige
så mange kHz i modsat retning af det man note-
rede at SWR havde ændret sig, da antennen var
monteret på taget. Når antennen nu igen mon-
teres på taget skulle det hele være på plads. 

Til strålerne kan nu tilsluttes inderlederen af en
50 Ohm coaxialkabel fra transceiveren og kab-
lets skærm forbindes til radialerne. På figur 4 ses
SWR kurver for antennen. Man bemærker at
kurven på 10m er meget smalbåndet, det er en
af ulemperne ved paralleltråds antenner (det
gælder også for vandrette flertråds dipoler) og
skyldes påvirkningen fra de øvrige strålere. Den
længste af strålerne (her 20 m) påvirkes stort set
ikke, medens den korteste påvirkes af alle de
andre, derfor er forholdene værst på 10m. Jeg
har valgt bedst SWR til ca. 28,15 MHz da jeg
kører mest digitalt.

Litteratur
1. N2MF Brian Edward: Radial Systems for Gro-
und-Mounted Vertical Antennas, QST June 1985
page 28-29-30  
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Hvis du, som vist i figur 1, forbinder en højttaler
til såvel indgang som udgang, så vil højttaleren i
indgangen fungere som mikrofon. Når du taler
ind i indgangshøjttaleren opstår et signal, som i
LF-forstærkeren forstærkes så meget, at det kan
høres i højttaleren forbundet til udgangen. De
to højttalere skal anbringes væk fra hinanden.
Ellers vil der opstå rundhyl, hvilket sker, når LF-
forstærkeren komme til at virke som en oscilla-
tor: Udgangssignalet opfattes af indgangshøjtta-
leren. Dette signal forstærkes op og gengives i
udgangen, hvorfra det atter opfanges af ind-
gangen, o.s.v. Forstærkeren går i selvsving. 

Fig. 1

På grund af en højttalers ret lave impedans (4-8
ohm) og forstærkerens ret høje indgangsimpe-
dans, vil følsomheden ikke være så stor, dvs. du
skal tale forholdsvis tæt på højttaleren, for at
det kan høres i den anden ende. Ønsker du
større følsomhed, må indskydes en lille transfor-
mator som vist på figur 2. 

Fig. 2

Det kan være en udgangstransformator fra en
gammel transistorradio, fra dengang man brug-
te transformatorer i LF-en; men den kan også
købes. Desværre er prisen ret høj. Jeg har set en
sådan til omkring 60 kr. Det hedder en impe-
danstrafo 8 ohm - 10 k ohm. Transformatoren
anbringes så tæt ved indgangen som muligt, og
en passende lang ledning føres fra trafoens 8
ohms side til højttaleren, der skal virke som
mikrofon. Nu vil følsomheden blive stor. Anbrin-
ger du "mikrofonen" i et værelse, vil du kunne
høre alt hvad der foregår. Det kan f.eks. bruges
til baby-overvågning.

Et simpelt samtaleanlæg
Kommunikationen bliver lidt ensidig, når man
kun kan tale den ene vej. Selvfølgelig er det
meget godt, at du kan få besked fra køkkenet,
om at der er mad; men det vil være ret praktisk,
hvis der er mulighed for at melde tilbage, at du
kommer om et øjeblik. 
Det problem kan løses med en omskifter, der
bytter om på indgang og udgang. Da den ene
forbindelse fra såvel indgangshøjttaler som
udgangshøjttaler er forbundet til stel på for-
stærkeren, er det kun nødvendigt at skifte en
forbindelse. På figur 3 kan du se arrangementet. 

Fig. 3

Du kan f. eks. anvende en to polet vippeomskif-
ter. Der kan være af typen on -on eller on -mo
(mo står for moment) Den første type har to
faste stillinger, medens den med moment vipper
tilbage, når du slipper den. Den kunne så kobles
således, at den faste stilling forbinder "køkken-
højttaleren" til indgangen, og udgangen til højt-
taleren i schacket.

Med én byggeklods:
Som nævnt i første del af denne serie, så er det
begrænset, hvad man kan bygge med en
Legoklods; men den første byggeklods i denne
serie kan faktisk godt bruges til kommunikati-
on. Du kan lave et samtaleanlæg.

Elektronik byggeklodser til kommunikation

2.del:

Et samtaleanlæg
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
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Når du vil svare køkkenet aktiveres omskifteren,
og der byttes om på højttalerene; men når du
slipper knappen skiftes tilbage. LF-forstærkeren
bør indbygges i et lille kabinet sammen med den
ene højttaler og omskifter. På figur 4 kan du se,
hvorledes ledningerne omkring omskifteren skal
forbindes. 

Fig. 4

Denne enhed udgør hovedstationen. Bi-statio-
nen udgøres blot af en højttaler. Forbindelsen
mellem hoved- og bi-station kan udføres med
almindelige ledninger, idet højttalerens lave
impedans sørger for, at der ikke opsamles brum.
Volumenkontrollen på forstærkeren er egentligt
overflødig, men det kan være praktisk med et
trimmepotentiometer, så du kan skrue en smule
ned, hvis der bliver tendenser til selvsving. For-
bindelsen mellem hoved og bi-station virker som
en antenne, der kan samle radiosignaler op. Dis-
se signaler kan i uheldige tilfælde slippe ind i
forforstærkeren og detekteres i en af transisto-
rerne i IC'en. Du skal derfor ikke blive forbavset,
hvis du pludselig hører musik i højttaleren. Pro-
blemet, hvis det viser sig, løses ved at forbinde
en kondensator f.eks. 1nF over ind terminalen på
LF-forstærkeren.

Deluxe anlæg
Det netop beskrevne anlæg er ikke ideelt. Det er
bl.a. upraktisk, at bi-stationen bliver aflyttet
konstant, og at der skal være tændt hele tiden.
Det rådes der bod på i opstillingen figur 5, som
jeg vil betegne som et deluxe samtaleanlæg.
Diagrammet er ikke noget jeg har fundet på;
men et jeg har sakset for længe siden og brugt i
elektronikundervisningen, hvor flere elever har
haft gode erfaringer med det. Som du kan se er
hovedstationen forsynet med tre trykomskiftere.
ON/OFF tænder for anlægget. Når det er sket,
kan man ringe bi-stationen op, ved at trykke på
ring. 
Det der sker er, at indgang og udgang forbindes
via en modstand, forstærkeren går i sving, og
der høres en tone i højttaleren. Herved bliver bi-
stationen opmærksom på, at "der er telefon".
Hvilken station, der skal tale styres med knappen
"tal", der virker på samme måde som omskifte-
ren i det simple anlæg. Når en samtale er færdig
slukkes på ON/OFF. Herved bliver ind og udgang
forbundet via modstanden. 

Fig. 6 Diagram af bistationen

Fig. 5. Diagram hovedstation
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Bi-stationen figur 6 er forsynet med en enkelt
omskifter, der bruges, hvis bi-stationen, medens
der er slukket for anlægget, ønsker at komme i
forbindelse med hovedstationen. Der trykkes på
ring, og herved sættes der strøm på anlægget,
der går i sving. Hovedstationen skal nu tændes,
og en samtale kan gå i gang. Ring og tal knap-
perne skal være moment omskiftere (virke som
ringetryk) medens ON/OFF skal være med to
faste stillinger (trykomskifter).

Indkøb - det skal du bruge
Der er vist tegning af to små print; men har du
mod på det, kan du godt lave forbindelserne
mellem omskiftere mv. manuelt, altså med mon-
teringstråd. Printet er lavet til Schadow omskif-
tere, og du skal bruge tre 2 skifte trykomskifter
og en 4 skifte trykomskifter. Vælger du ikke at
anvende print, kan man få skinner, som omskif-
terne kan monteres på. Omskifterne leveres som
trykomskifter, men ved at klippe en lille metal-
tråd oven på omskifteren ændres funktionen til
moment (ringetryk).
Derudover får du brug for en modstand på 220
ohm og en elektrolytkondensator på 100 - 220
uF/16 V (værdien er ikke kritisk)

Byggevejledning
Du kan næsten ikke komme til at montere prin-
tene forkert, hvis du er lidt omhyggelig og stu-

derer tegningerne af komponentplaceringen.;
men benytter du ikke print, skal du naturligvis
være opmærksom med ledningsføringen. Figur
7, 8 og 9 viser komponentplaceringstegning og
printudlæggene. 

Afprøvning
Inden du bygger det hele ind i to kasser, bør du
lave en prøveopstilling. Forbind hovedstationens
print med LF-forstærkeren. Der er fire ledninger,
der skal trækkes. Hvis du anvender en impedans-
transformator anbringes den direkte ved LF-for-
stærkeren, og ledningen til ind fra omskifter-
printet forbindes til 8 ohms siden af transforma-
toren. Højttaleren sluttes naturligvis til ved
omskifterprintet. 

Fig. 10. Tues samtaleanlæg

Fig. 7 Komponentplacering

Fig. 8 Print hoved-station

Fig. 9 Print bi-station



Det er lige meget, hvordan den forbindes.
Strømforsyningens minus tilsluttes på hovedsta-
tionens print og ikke på LF-forstærkeren. Plus
skal tilsluttes på LF-forstærkeren.

Bi-stationen giver sig selv. Højttaleren kan ikke
vendes forkert; men forbindelsen over til hoved-
stationen skal vendes rigtigt. Brug evt. tynd højt-
talerledning, hvor der er farvet streg på den ene
ledning. Hvis det er forbundet rigtigt, skal det
virke, naturligvis under forudsætning af at LF-
forstærkeren er i orden. Tilbage er så indbygning
i passende kasser. 
Som strømforsyning vil tre 4,5 V batterier loddet
i serie være en god løsning. 

På figur 10 kan du se, hvordan Tue, en af mine
elever i elektronik på skolen for et par år siden,
udførte sit samtaleanlæg. Det fungerede fint
uden impedanstransformator.

En LF-forstærker OZ nr. 3 2006 side 138
Det er lykkedes flere af redaktionens medarbej-
dere at overse, at tegneren på fig 3 har byttet
om på plus og minus på tegnigen af kompo-
nentplaceringen. Jeg beklager fejlen, der sikkert
kan drille nybegynderen. Ret hellere med det
samme.

OZ8XW, Flemming
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Generalagent for
YAESU MUSEN GYLDENLØVSGADE 2 · 2 · 1369 KØBENHAVN K · TLF 33 14 12 33

FAX 33 14 12 76

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse marts side 182

Rettelse X X X
Y Y Y

Slingshot antenne til UHF

Denne simple UHF antenne er konstrueret af
N9YBP, målene på tegningen er alle i centimeter,
det må nok forventes at højden på kobber røre-
ne skal være lidt længere, da antennen er lavet
til 440MHz og vi ønsker at bruge den omkring
433MHz. Som det ses på tegningen består den af
to stykker ½ tommer kobber rør, som enten er
bukket i 90 grader, eller samlet med en 90 grader
rør vinkel, de to stykker rør monteres på et styk-
ke isolerende materiale f.eks. nylon (TR note:
hvis det skal sidde udendørs ville jeg nok vælge
noget andet end nylon, f.eks. delrin eller
polycarbonat). Ved de to inderste klamper sæt-
tes antennekablet på, et 50 Ohm coaxialkabel.

OZ1HPL

Teknisk notits

O Z
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Softrock-40,
en SDR modtager

Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparke12, 1.
2830 Virum

Software Defineret Radio
Det drejer sig om et lille, billigt 40 meter modta-
gerprint fra AmQRP, Inc. Softrock leverer såkaldt
I & Q kvadratur audio til pc'ens lydkort, hvor sig-
nalet demoduleres og sendes ud på højttalerne.
Et (gratis) pc-program viser modtageren på
skærmen og gør det muligt at ændre frekvens,
sætte filterbredde, se signalerne o.s.v.  Grunden
til at jeg gik i gang med Softrock, var først og
fremmest at jeg ville prøve om jeg fummelfinger
overhovedet kunne bygge en konstruktion som
delvist består af SMD (overflademonterede kom-
ponenter). Desuden har der jo længe været talt
og skrevet om hvordan DSP (digital signal
behandling i pc'en) kan klare en stor del af de
processer som i en vanlig modtager hidtil er ble-
vet udført med traditionelle komponenter.  En
100 % SDR er Softrock ikke, og det findes vist
ikke - endnu. Indgangsfilter, lokaloscillator og
blanding/detektering foregår stadig på næsten
sædvanlig vis.

Antennesignalerne passerer først gennem et
ordinært 7-12 MHz båndpasfilter En 28,224 MHz
krystaloscillator frembringer et referencesignal
som divideres med 2 to gange, hvorved vi får to
frekvenser: 14.112 og 7.056 MHz. Disse clock-sig-
naler føres ind i en såkaldt quadrature sampling
detector som sampler (piller brudstykker ud) af
HF-signalet fra antennen. Herved frembringes to
LF-signaler med samme indhold, men med 90
grader faseforskel (kvadratur = ¼ af 360 grader).
Signalet der er i fase med det oprindelige ,'I', og
kvadratursignalet 'Q' forstærkes og sendes som
LF ind i line-in indgangen på pc'ens lydkort, hvor
det viderebehandles af en software, fx PowerS-
DR.  Når det lille print er bestykket (begge sider)
og monteret ved computeren, er tiden inde til at
starte PC-programmet. 

I byggevejledningen anbefales det at man hen-
ter det store program som hører til PowerSDR fra
Flex-Radio. Det er styreprogrammet til en ret
avanceret, større SDR modtager til alle bånd,
men er i senere udgaver udvidet til også at kun-
ne betjene Softrock-40. Så må man ganske vist
vænne sig til at der er alt for mange "taster" på
skærmen, men flot ser det ud.

Så lodder vi
Der følger en fortrinlig vejledning med Softrock-
40. Den hentes ned fra Nettet og indeholder
mange gode råd til den der første gang skal
montere SMD'er. Det var jeg taknemmelig for!

Figur 1. Undersiden af printet er bestykket med
SMD: 7 kondensatorer og 6 IC. På den anden side
er der båndpasfilter, krystaloscillator og lidt
mere

Printet er ikke større end tobak for en skilling:
knap 6 x 3 cm, og der skal monteres komponen-
ter på begge sider: Man begynder med at mon-
tere SMD på undersiden. Med fare for at erfarne
amatører vil gabe kæberne af led, vil jeg nu alli-
gevel give et par råd: Brug tyndt loddetin, og
dermed menes 0,5 mm - og lad nu være med at
forsøge dig med tykkere! En luplampe eller spe-
cialbriller er uundværlige. Lys! Lys!  Forsøg ikke
at lodde med en urmagerlup sat i det ene øje.
Det vil din næse ikke synes om! Hold den spidse
loddekolbe næsten lodret. I vejledningen fore-
slås det at man ved monteringen af de første
SMD'er (7 bittesmå kondensatorer) gør således:
Giv den ene loddeø en klat tin, og placer så kon-
densatoren med den ene side på tinklatten. Hold
den på plads med fx en (lodret!) tandstikker, og
sæt loddekolben til. Nu ligger kondensatoren
fast, og dens andet ben kan loddes. Giv herefter
det første ben en yderligere klat loddetin. Hvis
ikke du trykker lodret med tandstikkeren, vil du
utvivlsomt ligesom jeg opleve at den de første
gange springer væk hvis der trykkes "skævt"
mens den hviler mod loddeklatten. Ryger den på
gulvet, vil du have meget svært ved at finde den
igen. Når man først har erfaret dette, går det
hurtigere med de andre kondensatorer. Og hel-
digvis havde leverandøren medsendt to extra
kondensatorer. Derefter går man i gang med de
seks små IC'er efter samme princip: Et hjørneben
loddes fast; man sikrer sig at kredsen virkelig lig-
ger på plads, og så loddes det modsatte ben
samt de øvrige. Skulle kredsen være skævt pla-
ceret efter ben 1's lodning, varmer man blot lod-
ning op og flytter på kredsen. Det er nok prak-
tisk at man på en eller anden måde sørger for at
printet ligger fast under dette arbejde. Jeg klem-
te enden af printet fast i en skruestik som lå løs
på bordet. Når SMD-siden er færdig, monteres
de andre komponenter på oversiden, inklusive et
USB-stik. Dette stiks eneste opgave er at skaffe
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lidt strøm fra en USB-port. Jeg hørte fra en
anden bygger at strømmen ikke er ren og skær
DC og kan give anledning til brum. Måske skulle
man i stedet montere en 5 V regulator og skaffe
strømmen andetsteds fra!

Det eneste noget vanskelige punkt var monte-
ring af indgangsfilteret. Her skal man se sig godt
for, skal jeg hilse og sige. Jeg måtte søge råd på
Nettet om montering af RG-174 antennekablet,
for det er vanskeligt at finde ud af hvilket af de
to små loddehuller der er "stel", og hvilket der
skal have "signal ind". Brug det større hul i hjør-
net (beregnet til at skrue printet fast i en æske,
om man vil) til solid lodning af skærmen, og lod
inderlederen til det lille hul ved siden af. Når alt
er kontrolleret, placeres printet i en USB-port.
Der skal måske frigøres en af de andre USB-por-
te også, for at man kan komme til at sætte prin-
tet ind. Stereokablet sættes i computerens linje-
indgang (eller mikrofonindgangen - som dog
nok yder for stor forstærkning), og software-
programmet startes.

Afprøvning
Drejer det sig om FlexRadios SDR-program, skal

der en del indstillinger til, bl.a. en proces hvor
man undertrykker spejlfrekvensen. Der findes
dog også et lille, letoverskueligt program som er
skrevet af VE3NEA og kan hentes på hans hjem-
meside: Rocky 1.4x. Her foregår spejlfrekvens-
undertrykkelsen så at sige automatisk. Og så er
det bare at lege med at modtage CW, LSB/USB,
AM-signaler, finde bedste filterindstilling osv.
Modulet dækker 7 MHz båndet godt og vel, så
AM-stationer kan også aflyttes. Rocky har i
øvrigt en indbygget CW-keyer der kun kræver et
par modstande placeret i et DB-9 stik samt en
manipulator. Men sende kan SoftRock altså ikke!
For at være helt ærlig må jeg understrege at hos
mig hakker SoftRock lidt i det, og det skyldes

åbenbart at min pc med sine 1,3 GHz ikke er hur-
tig nok, samt især at lydkortet er af ældre dato.
I skrivende stund er der en nyere version af hard-
waren på markedet, og der hviskes om at
AmQRP har en lille sender på tegnebrættet. Nå,
om ikke andet, så fik jeg fjernet noget af frygten
for at arbejde med SMD-komponenter! 
Prisen for print og komponenter er latterlig lav:
$28 inkl. forsendelse. Måske er du så heldig at
den lille pakke "ryger lige igennem". Det var jeg
ikke og måtte tænderskærende betale omtrent
samme beløb for moms, told og Skats "ekspedi-
tonsgebyr". Kan man nu forstå det?

SMD i praksis
Er du usikker på hvordan SMD komponenter er udfor-
met eller, hvorledes de skal håndteres herunder mon-
teres, så er der hjælp at hente i to artikler om emnet i
CQ-DL. I den første gennemgår DJ3TZ de forskellige
komponenter og deres udformning. I anden del for-
klarer han, hvorledes man lodder disse små dimser i
printet, herunder hvilket værktøj man bør have hertil.
Artiklerne er rigt illustreret med gode billeder og teg-
ninger.

DJ3TZ Elektronik im Kleinstformat: der Einstieg in SMD
CQ-DL 1-2006 side 22 - 25
Og DJ3TZ Auf das richtige Löten kommt es ann CQ-DL
2-2006 side 116 - 118

OZ8XW

Figur2. Et 3 kHz bredt SSB-signal set med Rocky-1.4
programmet. Der er langt flere muligheder end det
viste i dette lille program!

Fra andre blade

Husk !
Stof til OZ maj skal være fremme hos

modtageren:
Spalteredaktører -Ellen-Sofie - 

hovedredaktør  m. fl. -. 
senest d. 21. april og gerne lidt før.

O Z
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Daglig udbredelse på VHF, UHF og SHF
700 km DX når som helst

via troposcatter
Oversat af OZ1CCM, Kjeld Holm, Gyvelbakken 11, 4400 Kalundborg
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Målgruppe
Dem, der tror, at VHF og UHF kun kan bruges til
at snik-snakke på den lokale repeater, samt
erfarne DX-entusiaster, der gerne vil vide, hvor-
for de kan køre så mange stationer over så store
afstande, og hvad der skal til for at øge række-
vidden.

Målsætning
Efter gennemgangen skal læseren gerne:

• Have kendskab til udbredelsesformen tro-
poscatter

• Have en generel ide om, hvilket udstyr der
kræves

• Vide, hvorfor rækkevidden er begrænset til
ca. 800 km

Denne tekst er baseret på manuskriptet til et
foredrag, jeg første gang gav på Weinheim
UKW-Tagung 1994 og foredraget blev i 1999
opdateret og udvidet med ny viden og erfarin-
ger. Det er oprindelig skrevet på engelsk, men er
nu oversat til dansk til ære for OZ's læsere. Tek-
sten er tidligere oversat til tysk og en amatør i

Brasilien har oversat den til portugisisk. Den
engelske tekst findes på www.oz1rh.com og er
blevet kopieret af et russisk site.

Indledning
Mit kaldesignal høres ikke særlig tit på båndene.
Jeg fik licens i 1963 og bestod den udvidede tek-
niske prøve et halvt år før, jeg fyldte 18. Jeg kør-
te mest HF og har DXCC diplomet. Jeg har kørt
en del 144 MHz contester fra engang sidst i
60'erne, og i starten af 90'erne begyndte jeg at
blive aktiv på VHF fra OZ9EDR/OZ5W. Jeg undre-
de mig over, hvilken udbredelsesform der gjorde
det muligt for os at køre kontakter over afstan-
de på 700 km i hver eneste contest. Jeg læste
nogle bøger og fandt ud af, at det er troposcat-
ter, der giver resultaterne. Nu vil jeg dele denne
viden med jer. Meget af den litteratur, jeg har
læst om scatter, går helt tilbage til perioden
1954-60, hvor det var et varmt emne blandt for-
skere og ingeniører inden for radioområdet. Jeg
er ret sikker på, at vi stadig kan bruge disse gam-
le informationer, da egenskaberne ved selve
udbredelsen ikke har ændret sig i de forløbne år.

TR note: Under en
rundtur på internet-
tet faldt jeg over den-
ne meget interessante
artikel skrevet af
OZ1RH. Jeg fik over-
talt Palle til at give lov
til at publicere artik-
len i OZ. Originalen er
skrevet på engelsk, så
OZ1CCM har lavet
den fine oversættelse. 

Hvis du er en erfaren DX'er, ved du, at de fleste kører stationer på 5-800
km afstand i VHF/UHF contesterne uanset de aktuelle forhold på bån-
det. 
Hvordan kan det lade sig gøre at køre en 700 km QSO på et lukket 2 m
bånd? 
Er du kun til FM og sniksnak på den lokale repeater? 
Så kunne du måske ønske dig en rækkevidde på 300-400 km på 2 meter
eller 70 cm med enkelt udstyr.
Med 10 W SSB på 144 MHz og en vandret antenne (også kaldet hori-
sontal polarisation) med en forstærkning på 10 dB er rækkevidden med
troposcatter over 300 km - det er noget længere, end en repeater kla-
rer. 100 W SSB og 15 dB forstærkning i en frit placeret antenne giver dig
når som helst 500 km og derover.

Troposcatter fungerer fra 50 MHz til over 10 GHz. Troposcatter står for de fleste hverdags QSO'er og
contest QSO'er, men er måske også den mindst kendte udbredelsesform. 
Her vil jeg gennemgå troposcatter godt og grundigt, så du kan få noget at vide om, hvordan du får
det bedste ud af en udbredelsesform, der altid er til stede.

1. del af en serie.



212 _____________________________________________________________________________ OZ April 2006

Troposcatter blev benyttet af kommercielle tje-
nester og i militæret i perioden 1950-93, så infor-
mation om troposcatter blev af sikkerhedsgrun-
de i nogen grad hemmeligholdt på den tid. Nog-
le af de kilder, som jeg har læst, har en oplysning
om, at de er trykt efter særlig tilladelse; det kan
f.eks. være "Printed with permission of the
Admiralty" eller "Some essential parts are delet-
ed due to US government policies". Derfor har
troposcatter indtil videre været meget lidt kendt
blandt radioamatører.

I dag benyttes troposcatter ikke ret meget i kom-
merciel sammenhæng, da man har adgang til
satellitkommunikation. Troposcatter benyttes
dog hen over Nordsøen til kommunikation med
boreplatformene. Uden at bekymre sig om, at
udbredelsesformen ikke benyttes kommercielt,
er der mange radioamatører, der laver kontakter
på et ellers lukket VHF/UHF/SHF bånd, der drager
fordel af troposcatter - de fleste gange i conte-
ster.

Terminologi vedrørende troposfærisk udbredel-
se
Mange amatører taler om 'tropo-udbredelse'.
Ordet 'tropo' er ikke anvendt i nogen af de
bøger eller forskningsartikler om udbredelses-
forhold, som jeg har læst. Det ser ud, som om
amatører benytter ordet 'tropo' for forskellige
former for udbredelse, der finder sted i tropos-
færen, fordi de ikke ved bedre. Ordet 'tropo'
burde aldrig anvendes alene. 
De relevante udbredelsesformer i troposfæren
er følgende: 

Frit sigt (0-30 km, afhængigt af højde) er altid
anvendelig. Antennerne kan se hinanden og har
et mere eller mindre frit område i senderetnin-
gen på 1 Fresnel-zone. I almindelighed S9 signa-
ler selv ved QRP. 
Diffraktion (30-100 km). Radiobølgerne følger
jordens krumning en smule og når således lidt ud
over frit-sigt distancen. Knivsæg-diffraktion i
bjerge er et kendt specialtilfælde af diffraktion. 
Refraktion. (30-100 km). Radiobølgerne bøjes
ind mod jorden på grund af, at atmosfæren bli-
ver tyndere i større højde. Faktisk spiller luftfug-
tigheden en større rolle end temperatur og tryk
i atmosfæren. Diffraktion og refraktion i kombi-
nation forlænger frit-sigt rækkevidden, men der
vil være QSB på signalerne.
Inversion (200+ km). Temperatur/luftfugtighed
kan sommetider pludseligt stige i højere luftlag,
100-1.000 m op, og vores radiobølger reflekteres
så tilbage til jorden. 
Ducting (1.000+ km, f.eks.fra Hawaii til Californi-
en, en afstand på 4000 km). Radiobølgerne bli-

ver sommetider ligesom fanget i en bølgeleder
mellem inverstionslaget og jorden eller mellem
to inversionslag. Meget lille dæmpning, og der-
for gode signalstyrker. Ofte høres signalerne kun
i hver ende af bølgelederen, og der er kun gode
forhold mellem relativt små geografiske områ-
der. 
Troposcatter (100-700+ km). Scatter (tilbagekast-
ning/spredning) fra det område i troposfæren,
som signalet fra begge antenner dækker. Det er
netop, hvad der vil blive nærmere gennemgået i
det følgende.

Alle de ovennævnte former for udbredelse har
med troposfæren at gøre, hvor årsagen til ud-
bredelsen er en eller anden ændring i atmos-
færens refraktionsindeks - det vil sige ændring i
temperatur, tæthed og luftfugtighed. Troposcat-
ter påvirkes i nogen grad af klimaet. Det følgen-
de gælder kun for tempereret klima, sådan som
det forekommer i det nordlige og centrale Euro-
pa. Hvis man befinder sig i nærheden af ækva-
tor, i subtroperne, i ørkenen, i middelhavsområ-
det eller i polarklima, kan man med fordel læse
tekster fra CCIR Study Groups, ITU, som er angi-
vet i referencerne sidst i nærværende artikel.

4/3 jordradius = radio-optisk sigt til DX?
Så længe der er direkte optisk sigt til QSO part-
neren, er der tale om gode signalstyrker selv fra
en FM håndstation. Afhængigt af hvor god din
QTH er, og hvor høj din antennemast er, kan du
have optisk sigt ud til 30-50 km. Diffraktion og
refraktion forlænger rækkevidden ud over frit
sigt, men der vil være QSB på signalerne i denne
diffraktionszone. Det betyder, at radiohorison-
ten ligger længere ude end den optiske hori-
sont. 
Denne diffraktions- og refraktionseffekt gengi-
ves ofte i modeller ved at forudsætte, at jorden
er mere flad, end den i virkeligheden er; det vil
sige en kugle med en radius på 4/3 af den virke-
lige jords radius.
Ved hjælp af formel 1 hvor h er antennehøjden i
meter, kan du beregne afstanden til radiohori-
sonten. 

Formel 1

Hvis h1=2 m og h2=100 m, får man en rækkevid-
de på 50 km. Hvis man klatrer op i alperne, så
h1= 2 m og h2 = 4000 m, får man en rækkevidde
på 300 km - ikke rigtig DX selv fra en høj bjergt-
op. I gamle dage anså man radiohorisonten for
at være det yderste, man kunne nå på UHF/SHF.
Mange bøger bl.a Vejen til sendetilladelsen
fremstiller det stadig, som om UHF/SHF kun
muliggør kommunikation inden for direkte sigt,
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og mange amatører, der kun er aktive på FM,
tror på denne fremstilling. Når først man har
prøvet SSB, vil man have opdaget, at man kan
opnå QSO over 3-500 km når som helst. Det er
helt klart, at det er en anden form for udbredel-
se end direkte-sigt udbredelse, der er årsag til
hverdags DX QSO'er og det er troposcatter. Se
figur 1.

Troposcatter - hverdags DX!
Troposcatter er spredning af radiobølger i tro-
posfæren forårsaget af uregelmæssigheder i
atmosfæren. Troposfæren er den atmosfære, der
befinder sig under en øvre grænse kaldet trop-
opausen, som befinder sig i en højde på ca. 10
km. Over tropopausen er temperaturen kon-
stant, luftfugtigheden er ringe, og der er ingen
bevægelser i luften; derfor er der få uregelmæs-
sigheder til at forårsage spredning af radiosigna-
lerne. Se figur 2. 
Troposcatter er altid til stede og, som vi skal se
senere, uafhængigt af frekvens fra under 144
MHz til 10 GHz. Troposcatter blev benyttet af
kommercielle tjenester og i militæret i perioden
1950-80, så information om troposcatter har af
sikkerhedsgrunde i nogen grad været hemmelig-
holdt på den tid. Desuden var den nødvendige

effekt for SSB/CW signaler og retningsantenner
ikke så almindeligt blandt amatører dengang,
som de er i dag. Derfor har troposcatter indtil
videre været meget lidt kendt af mange ama-
tører. Og det bliver ikke bedre af, at lærebøger
om troposcatter er skrevet til den kommercielle
verden, som har andre interesser end amatører.

Figur 2. Profil for en typisk troposcatter link.

Oversigten over vigtige faktorer vedrørende tro-
poscatterforbindelser forklarer hvorfor lære-
bøger i etablering af troposcatterforbindelser
beskriver mange faktorer, som ikke er relevante
for amatør DX. 
Nu om stunder opfatter nyere tekster ofte tro-

Figur 1. Fra line of sight til troposcatter.
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poscatter blot som endnu en kilde til interferens
ved mikrobølgeforbindelser.
Strækningsdæmpning kan beregnes inden for 1
eller 2 dB ved brug af formlerne i lærebøgerne.
Lad os springe matematikken over og se på figur
3 og 4.
De fortæller os, hvad man kan forvente af ræk-
kevidde med troposcatter på 144 og 432 MHz,
når der anvendes SSB:

Figur 3. Strækningsdæmpning, forventet række-
vidde for din station, 2 meter.

Figur 4. Strækningsdæmpning, forventet række-
vidde for din station, 70 cm.

Figurerne blev udarbejdet i 1981 og er forsigti-
ge, da vi i dag ret nemt kan have støjtal (NF - noi-
se figure) på under 2,5 dB for vores modtager.
Imidlertid vil menneskeskabt støj i byerne sand-
synligvis være den begrænsende faktor - i det
mindste på 144 MHz. 
Den antenneforstærkning, der er vist i illustrati-
onerne, er den samlede forstærkning for de to
stationer.
Forestil dig, at du og din QSO partner kun har en
lille retningsantenne med 10 dB forstærkning på
144 MHz, så viser 20 dB kurven, at I kan forven-
te en rækkevidde på omkring 290 km med kun
10 watt på SSB. 

På 432 MHz vil en retningsantenne med samme
bomlængde (måske 3 meter) have en forstærk-
ning på ca. 15 dB. Rækkevidden på 432 MHz
fremgår så af 30 dB kurven og er ca. 270 km. Det
interessante her er, at rækkevidden er omtrent
den samme på 432 MHz som på 144 MHz. To
bedre udstyrede stationer med antenner med 15
dB og 100 watt vil have en rækkevidde på 500
km på 144 MHz. 
Strækningstabet forøges ca. 10 dB pr. 100 km for
hver af de første få gange 100 km. Over længe-
re afstande øges strækningstabet med mindre
end 10 dB pr. 100 km. I tempereret klima er det
gennemsnitlige strækningstab for forbindelser
over land på 1 GHz:

Rækkevidde          Stigning i strækningstab
3-400 km +11 dB
4-500 km +10 dB
5-600 km +9 dB
6-700 km +7 dB
7-800 km +6 dB
8-900 km +5 dB

9-1.000 km +4 dB

Se figur 5.

Vigtige faktorer vedrørende troposcatter:
Parameter Kommercielles interesse Amatørernes interesse
Rækkevidde 200-400 km 400-800 km for ægte DX.
Kommunikations
sikkerhed Over 99,9% ønskes Mindre end 50% er OK for marginal QSO.
Fading Nedsætter båndbredden Kun hurtig fading >50 Hz kan forringe forstå-

eller strømmen af bits elsen.Langsom fading kan give mulighed for
QSO i de gode perioder.

Båndbredde Stor, 15-60 talekanaler Lille, SSB= 2 kHz, CW=100 Hz
Placering Vælger "den bedste QTH" Man bor, hvor man bor; valg af en god QTH er

og betaler for den kun mulig   hvis man kører portabel. 
Bedre udbredelse 
end normalt Uønsket, medfører problemer Ønsket, betyder flere QSO'er

med interferens



OZ April 2006_____________________________________________________________________________ 215

Figur 5 Transmissionstab  ved troposcatter som
funktion af afstanden.

De seneste 25 år har givet os støjsvage transisto-
rer, så støjtal på under 1 dB er standard op til
mindst 10 GHz. De lave støjtal kan udnyttes bed-
re på de højere bånd, hvor støjniveauet er lave-
re. Konklusionen er, at hvis du kan køre EME, er
din rækkevidde på troposcatter omkring 900 km
på alle bånd fra 144 MHz til 10 GHz. Jeg ved
ikke, om der er nogen grænse for rækkevidden
på troposcatter, så længe effekt og antennefors-
tærkning kan forbedres. Nogle af kurverne i lit-
teraturen om troposcatter går til 1.200 km. I
60'erne var der to 400 MHz troposcatter forbin-
delser fra Thule i Grønland til Cape Dyer og Baf-
fin Island, en afstand på hhv. 590 og 625 miles,
cirka 1.000 km. Med militærets pengekasse i ryg-
gen var det muligt at opstille 40 m paraboler og
køre 10-100 kW. For os amatører gælder, at vi alt
for hurtigt når licensens og/eller kreditkortets
grænse. For de fleste af os begrænser det os til
en rækkevidde på omkring 800 km på troposcat-
ter, men det da også ganske langt på et i øvrigt

dødt VHF eller UHF bånd. De bedre udstyrede
EME stationer kan udforske den maksimale ræk-
kevidde for troposcatter ved at bruge moderne
signaldetekteringsteknikker såsom W5JT's JT65,
der giver omkring 20 dB systemgain. Den van-
skeligste opgave er nok at opnå den nødvendige
lave udstrålingsvinkel. Kun få EME stationer har
deres antenner på en 30-40 m mast eller bor på
en bakketop; og ét af disse forhold er nødvendi-
ge for at opnå lav udstrålingsvinkel. Ikke desto
mindre vil jeg mene, at der kan køres 1.000-1.200
km troposcatter QSO'er af EME stationer i top-
klasse når som helst med nutidens DSP teknikker.
Jeg vil gerne høre om resultater på dette områ-
de - vi bør alle sammen en gang i mellem ekspe-
rimentere med at gøre noget 'umuligt' for at
indhøste erfaringer.

Scattervinkel og strækningstab
Scattervinklen bør være så lille som mulig, da
hver grad i scattervinklen koster 9-12 dB i signal-
styrke. Scattervinklen er direkte proportional
med udstrålingsvinklen og øges med stigende
vinkelafstand mellem stationerne. Se figur 6.

En troposcatter QSO omfatter 3 ben: 
Fritrumstab fra din antenne til horisonten: d1
Scattertab for distancen: d -d1 -d2
Fritrumstab fra horisonten til modpartens anten-
ne: d2
Ved beregning af vinkelafstandene skal der
tages højde for refraktion, det vil sige virkningen
af den aftagende refraktion i atmosfæren ved
stigende højde, som får radiobølgerne til at bøje
(refrakteres) ind mod jorden. 

Denne refraktion kaldes også 4/3 R, hvilket bety-
der, at for radiobølger ser jorden fladere ud, som
om dens radius var 4/3 af dens faktiske radius.
Som man ved fra satellitkommunikation, er frit-

Troposcatter-rækkevidde for udstyr, der kan køre moonbounce
Taget fra Radio Communications, August 1981:

MHz EME stræknings- Tropo-rækkevidde Udstyr til EME Antenne
tab dB km (i 1981) forstærkning

144 252 990 500 W, 3 dB NF, 100 Hz, 21 dBi
4 x 16 elm

432 262 940 500 W, 3 dB NF, 100 Hz, 26 dBi
20 ft parabol

1296 271 890 500 W, 3 dB NF, 100 Hz, 34 dBi
16 ft parabol

2304 276 860 100 W, 3 dB NF, 100 Hz, 40 dBi
16 ft parabol

10368 289 790 50 W, 3 dB NF, 1 kHz, 50 dBi
12 ft parabol
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rumstabet relativt lille, så man vil gerne have så
lang d1 og d2 som muligt. 
Det er en af grundene til, at vi kravler op på det
nærmeste bjerg, vi kan finde, når vi vil køre /P.

Ved hjælp af formel 2, hvor h er antennehøjden
i meter over horisonten, kan du beregne afstan-
den til radiohorisonten under hensyntagen til
refraktion. 
Denne formel giver:

h1/h2 i meter d1 i km
10 13
50 29
100 41
200 58
500 92

h1/h2 i meter d1 i km
1.000 130
2.000 183
3.000 225
4.000 259

Som man kan se, er afstanden til radiohorison-
ten lille sammenlignet med den ønskede 700 km
DX - selv fra den højeste bjergtop. En 700 km tro-
poscatter QSO gennemføres typisk med to ben
med direkte sigt på mindre end 50 km og ét scat-
terben på 600 km. En af konklusionerne på det-
te er, at det ikke er nødvendigt at klatre i bjerge
for at køre troposcatter DX. Da de højeste bjer-
ge i Danmark er bakker på under 200 meters høj-
de, er der stadigvæk håb for os contesthold i OZ-

land. Og PA0'er kan bare gå i gang og køre DX
fra positioner 0 meter over havet. Teorien for-
klarer det faktum, at folk i lavlandet kan klare
sig godt i contester.
Efterhånden som afstanden mellem stationerne
øges, foregår scatter højere og højere i tropos-
færen. For DX QSO'er over de længere afstande
befinder den nederste del af scatter-området sig
flere kilometer over jorden. En af virkningerne
af dette er, at et højt bjerg, der er placeret midt
imellem de to stationer, ikke har nogen indfly-
delse på signalet. Derfor kan troposcatter uden
problemer række hen over alperne, så længe
begge stationer har frit sigt til horisonten. Så
hverdags QSO'er hen over alperne er ikke noget
mirakel - de er blot troposcatter QSO'er.
Fordi tabet ved troposcatter øges med stigende
scattervinkel, vil man naturligvis have en så lille
scattervinkel som muligt. Det betyder, at de to
udstrålingsvinkler skal holdes så små som over-
hovedet muligt, da hver grad koster 9-12 dB.
Hvis der ligger et bjerg i retningen til den anden
station, skal man have en høj udstrålingsvinkel
for at skyde over bjerget, og dette vil koste man-
ge dB i signalstyrken. Selvom knivsæg-diffrakti-
on kan få signalet rundt om bjerget, vil de ekstra
30-50 dB i diffraktionstab forhindre, at man kan
køre rigtig DX.
Man skal se efter en QTH med frit sigt til hori-
sonten på niveau med havoverfladen. Man kan
endda have en svagt negativ sigtevinkel til hori-
sonten fra en klippetop med udsigt over havet.
Lad os forestille os, at du har fundet sådan en

Figur 6. Geometri for en tropscatter forbindelse. 
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De Danske VHF/UHF/Mikrobølge båndplaner
2006.

I det følgende finder du de væsentligste (VHF/UHF) båndplaner for frekvenserne over 30 MHz, som de
ser ud efter IARU, Region 1 konferencen i Davos, efteråret 2005.
De reviderede båndplaner trådte i kraft ved årsskiftet 2005 - 2006.
På de højere mikrobølgebånd er der kun sket få ændringer. Disse båndplaner kan, ligesom de her
beskrevne, alle findes på VHF udvalgets hjemmeside:

vhf.edr.dk 

På Davos konference blev der, på Nordisk initiativ, taget beslutning om at tilføje alle båndplanerne,
til og med 1296 MHz, den kolonne der angiver den maksimalt tilladte båndbredde, - i et givet seg-
ment af båndet, - udfra anvendelsen af  segmentet. 
Båndbreddekolonnen var tidligere kun blevet officielt indført i 50 og 144 MHz båndplanerne, selvom
vi havde indarbejdet den i de Danske/Nordiske båndplaner efter principbeslutningen om dette på
IARU konferencen i 2002.

VVHHFF  uuddvvaallggeett  iinnffoorrmmeerreerrVed OZ7IS

super QTH. Det næste problem er at få udstrålet
så megen effekt som muligt lavt mod horison-
ten; dér hvor den udstrålede effekt virkelig giver
pote. Lad os så se på, hvad der har betydning for
udstrålingsvinklen for dit signal, som er den sam-
me som din modtagervinkel. 

(Fortsættes)

QRP og solaktivitet just nu!
Da det for ca. 11 år siden lakkede ad enden småt under den
forrige solpletperiode, Cycle 22 var udbredelsen af QRP lidt af
"en by i Langbortistan", og man hørte ikke meget til de ofte
formidable, imponerende resultater, de kunne opnås på "den
flade del af solpletkurven med de lave værdier for solfluxen.
Siden dengang har QRP oplevet et boom, og der er større
udfordring i at bruge QRP end de højere effekter - måske lidt
hårdt trukket op - men med QRP "er vi alle lige" mht. effekt.
På denne tid er støjniveauet lavt, så de, der i dag er QRV med
QRP oplever meget, der får dem til at spærre øjnene op.
For de - utvivlsomt mange - læsere af den ugentlige propaga-
tion report fra ARRL er der næsten hver uge noget om gode
dx-resultater nu under cycle 23's "sidste tid".  
Så nyd denne tid med dens conds - som QRP'er!

CUL med QRP - vy 73 es best ddx 
de Per, OZ8PG og Børge, OZ8T.

PS. Der er just nu en vældig diskussion i gang mellem eksper-
ter om, hvornår Cycle 23's minimum indtræffer, og der er nog-
le, der sågar mener, at vi er midt i minimet lige nu! Imidlertid
må vi have tålmodighed, da der skal gå seks måneder efter
minimet, før de nødvendige data foreligger!

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

OZ spot
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

50,000 50.000 - 50.080 Beacons
500 Hz Telegrafi  

(a) 50.090 Telegrafi, aktivitetscentrum
50,100
50,100 50.100 - 50.130 Interkontentinental SSB/Telegrafi (b)

Alle 50.110 DX opkald, Interkontenintalt (b) 
Smalbåndede 50.150 SSB aktivitetscentrum

Modulationsarter 50.185 Krydsbånds aktivitetscentrum
2700 Hz Telegrafi, 50.200 MS aktivitetscentrum

SSB,
MGM, 50.255 JT44
o.s.v. 50.260 - 50.280 FSK441

(c) 50.270 FSK441 opkaldsfrekvens
50.285 PSK31 aktivitetscentrum

50,500
50,500

50.510 SSTV (AFSK) 
50.550 FAX arbejdsfrekvens
50.600 RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 Digital kommunikation

Alle
12kHz modulationsarter

(d) 51.210 - 51.390 FM Repeater indgange  RF 81-99

51.410 - 51.590 FM simplex                   F 41-59
51.510 FM opkald                    F 51

51.810 - 51.990 FM repeater udgange   RF 81-99
52,000

Fodnoter 50 MHz båndplan:
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem 50,000 og 50,100 MHz: Kun Telegrafi!

Beaconfrekvenser koordineres af IARUs beaconfrekvenskoordinator. (Via EDR)
b) Interkontinental trafik. Bør ikke anvendes til "interne forbindelser" indenfor Europa!
c) Ingen FM kanaltrafik under 50,500 MHz.
d) For kanaliseret FM trafik: På dette bånd er kanalafstanden 20(10) kHz!

IARU Region 1 Båndplan, 50 - 52 MHz

• Frekvensen angiver hvilket frekvensområde der er tale om.
• Maksimal båndbredde, angiver den maksimale anbefalede spektralbåndbredde af alle udsen-

delser der foretages i segmentet.
• Modulation angiver hvilke modulationsarter der anbefales i segmentet. Eksempelvis telegrafi,

FM eller MGM, der er den generelle betegnelse for digitale modulationsarter: Maskin Genere-
ret Modulation, der dækker over  Packet/AX25, RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 o.s.v.

• Anvendelse angiver anbefalede segmenter og punktfrekvenser, afsat til specielle formål.
Eksempelvis: EME, Beacons, telegrafi, SSB opkald,  FM simplex, Repeatere, o.s.v.

Fodnoter:
I de Danske udgaver af båndplanerne har vi minimeret fodnoterne, der ellers optræder i rigelige
mængder i IARU, Region 1s båndplaner. Dels fordi mange af dem ikke har nogen relevans i vores
område, dels fordi andre kan virke mere forvirrende end vejledende. Endelig har vi indarbejdet en del
af de fodnoter der har relevans for Danmark/Norden, - ind i selve båndplanen.

Båndplanerne i de Engelske originalversioner, med alle fodnoter, kan findes i
VHF Managers handbook som kan findes på internettet: 

Håndbogen: http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/hb.htm
Båndplanerne: http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/2c.pdf

FREKVENS Maksimal MODULATION ANVENDELSE
MHz Båndbredde
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

70,0000
IKKE TILGÆNGELIGT I DANMARK! (5)

70,0125
70,0125

500 Hz BEACONS Beacons (1) og Telegrafi (2)
70,0500
70,0500

2700 Hz Telegrafi og SSB
70,0625
70,0625

IKKE TILGÆNGELIGT I DANMARK! (5)
70,0875
70,0875

2700 Hz Telegrafi/SSB 70.100      Telegrafi/SSB opkald (3)
70,1125
70,1125

IKKE TILGÆNGELIGT I DANMARK! (5)
70,3125
70,3125 70,3250  Packet radio

12 kHz Alle modulationsarter (4) 70.3375 & 70,3500
70,3875 70,3625 & 70,3750
70,3875

IKKE TILGÆNGELIGT I DANMARK! (5)
70,4125
70,4125 70,4250 & 70,4375

12 kHz FM KANALER 70.450       FM opkald
70,4875 12,5 kHz Kanalafstand 70,4625 & 70,4750
70,4875

IKKE TILGÆNGELIGT I DANMARK! (5)
70,5000

Fodnoter 70 MHz Båndplan
1. Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator. (Via EDR)
2. Da vi i Danmark ikke har adgang til hele det internationale Telegrafi/SSB segment, accepteres benyttelse af
beacon segmentet til Telegrafi, under hensyntagen til udbredelsesforholdene og de eksisterende beacons. 
3. Den Internationale opkaldsfrekvens: 70,200, er ikke tilgængelig i Danmark. 
4. All mode segmentet stopper ved 70,300 i IARU, Region 1s båndplan.
Grundet det begrænsede tilgængelige frekvensområde i Danmark, bruges segmentet 70,3125 - 70,3875 derfor
også som "All mode". 
5. BEMÆRK: Grænsefrekvenserne til de "IKKE TILGÆNGELIGE" frekvensområder kan IKKE anvendes til FM tra-
fik og med USB skal man være opmærksom på at holde 2,7 kHz afstand til SSB områdernes øverste grænsefre-
kvens! (Eks.: 70,1125 = max. 70,1098)

EDR Båndplan 70,0 - 70,5 MHz

Fodnoter for 145 MHz båndet:
a)  Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem 144,000 og 144,135: Kun telegrafi!
b)  Bortset fra lineære transpondere: Ingen ubemandede stationer i dette segment!
c)  Ubemandede packet stationer har kun adgang til segmentet 144,794 til 144,990        MHz. Udenfor segmentet
skal signalniveauet fra disse stationer være dæmpet mere end60 dB i forhold til bærebølgen (målt med en bånd-
bredde på 12 kHz).
d)  For FM kommunikation med specielle stationer som bemandede rumfartøjer, anbefales det at benytte 145,200
til simplex, og 145,200/145,800 MHz til split-kanal operation.
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

144,000
500 Hz Telegrafi  (a) EME eksklusivt

144,035
144,035

500Hz Telegrafi 144.050 Telegrafi opkald
144,110 144.100 Random MS Telegrafi
144,110 144.138 PSK31 aktivitetscenter

500Hz Telegrafi, MGM
144,150 144.120-144.150 EME MGM aktivitet  (JT65)
144,150 144.150-144.160 FAI & EME aktivitet 

2700Hz Telegrafi, SSB, MGM 144,160-144,180 Alternativ MGM allokation 
144,180 144,170  Alternativ MGM opkaldsfrekvens
144,180 144.195-144.205 Random MS SSB

2700Hz Telegrafi & SSB 144,200  Random MS SSB opkaldsfrekvens
144,360 144.300 SSB opkald
144,360

2700Hz Telegrafi, SSB, MGM 144.370 MGM opkaldsfrekvens
144,399
144,400

500Hz Telegrafi, MGM Kun Beacons
144,490
144,500 144.500 SSTV opkald

144.525 ATV SSB talk back
144.600 RTTY opkald

20kHz Alle modulationsarter (b) 144.630-144.660 Linear Transponder ud
144.660-144.690 Linear Transponder ind
144.700 FAX opkald

144,794 144.750 ATV talk back, FM
144,794 144.800 APRS

12kHz MGM (c)
144,990
144,994

145.000 RV48
12kHz FM Kun Repeater Indgange, 12,5 kHz kanalafstand  

145.1875 RV63
145.1935
145,200 12kHz FM Space communication (d) V16
145,206 145.2125 V17

145.300 RTTY local V24
12kHz FM Simplex, 12,5 kHz kanalafstand , V17 -  V47

145.500 (mobil) opkald V40
145.5935 145.5875 V47
145,594

145.600 RV48
12kHz FM Repeater udgange, 12,5 kHz kanalafstand

145.8875 RV63
145.7935
145,800 12kHz FM Space communication (d)V64
145,806

12kHz Alle modulationsarter Eksklusivt Satellit segment

146,000

Generelt for 145 MHz båndet: 
- Der bør ikke være ind- eller udgange for telefoni-repeatere imellem 144,000 og  144,990 MHz.
- Med undtagelse af områderne forbeholdt satellittrafik og lineære transpondere, bør der ikke være ind- eller
udgangsfrekvenser for krydsbånds-repeatere i 145 MHz båndet.
- Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator. (Via EDR)
(fodnoter findes på  forrige side)

IARU Region 1 Båndplan 144 - 146 MHz
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

432,000
500 Hz Telegrafi  (a) EME eksklusivt

432,025
432,025

500Hz Telegrafi 432.050 Telegrafi aktivitetscenter
& MGM 432.088 PSK31 aktivitetscenter

432,100
432,100

432.200 SSB aktivitetscenter
2700Hz Telegrafi, SSB

&MGM 432.350 Mikrobølge talkback-center
432.370 FSK441 random opkald

432,399
432,400

500Hz Telegrafi, MGM Beacons eksklusivt.
432,490
432,500 432.500 SSTV opkald, smalbånds

(432.500 - 432.600 Lineær transponder, ind.)    (b)
432.525 Digital kanal U 208 (duplex m. U 360)(b)
432.550 Digital kanal U 210 (duplex m. U 362)(b)

Alle 432.575 Digital kanal U 212 (duplex m. U 364)(b)
12kHz (432.600 - 432.800 Lineær transponder, ud.)     (b)

modulationsarter
432.600                                                    RU 368
Kun Repeater Indgange (NRAU m.fl.)           (b)
432.975                                                    RU 398

432,994
432,994 433.000                                                      

12kHz FM (Gl. Repeaterindgange.) 
433.381 433.375                                                      
433,394 433.400 - 433.575 FM simplex     U 272 - U 286

12kHz FM 433.400 SSTV (FM/AFSK)                U 272
433,581 433.500 FM opkald (mobil)            U 280
433,600 433.600 RTTY (AFSK/FM)           U 288

433.625 - 433.775 Digitale kanaler(b) U 290-302
20kHz FM 433.700 FAX kanal (FM/AFSK) U 296

433.800 APRS (Alternativ til 144.800) U 304
434,000
434,000

20kHz FM 434.450 - 434.575 Digitale kanaler(b) U 356-366
(U 360 - 364 har 2 MHz afstand til U 200 - 204)

434,594
434,594 434.600  RU 368

12kHz FM Repeater udgange                       
434,981 434.975  RU 398
435,000

20kHz Alle modulationsarter Eksklusivt Satellit segment

438,000

Fodnoter for 435 MHz båndet:
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem 432,000 og 432,085: Kun telegrafi!
b) Da 435 MHz båndet har forskellig udstrækning og derfor forskellig anvendelse i IARU, Region 1, bør der vises hensyn i de græn-
seområder hvor trafikken er forskellig. 

EDR (NRAU) Båndplan 432 - 438 MHz
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

1240,000 1240.000 - 1241.000   Digital kommunikation
20 kHz Alle modulationsarter

1243,250
1243,250

ATV
1260,000
1260,000

SATELLIT SEGMENT Kun Satellittrafik.
1270,000
1270,000

20 kHz Alle modulationsarter
1272,000
1272,000

ATV DATV inkluderet
1290,994
1290,994 1291.000                       RM 0

12 kHz FM REPEATERE INPUT             (25 kHz kanalafstand)
1291,481 1291.475                       RM 19
1291,494

Alle modulationsarter
1296,000
1296,000 1296.000 - 1296.025   Moonbounce

500 Hz TELEGRAFI (a) 1296.050                Telegrafi aktivitetscenter
& MGM 1296.138                 PSK31 Aktivitetscenter

1296,150
1296,150

1296.200           SSB Aktivitetscenter
1296.370            FSK 441 MS opkald

Telegrafi, SSB 1296.400 - 1296.600   Lineær transponder ind
2700 Hz & MGM 1296.500                   SSTV

1296.600 - 1296.800 Lineær transponder ud
1296.600                  RTTY
1296.700                 FAX

1296,800
1296,800

500 Hz Telegrafi & MGM Kun BEACONS
1296,994
1296,994 1297.000             RM 0

12 kHz FM REPEATERE OUTPUT              (25 kHz kanalafstand)
1297,481 1297.475          RM 19
1297,494 1297.500   FM opkald  SM 20

12 kHz FM SIMPLEX         (25 kHz kanalafstand)
1297,981 1297.975        SM 39
1298,000

20 kHz Alle Modulationsarter
1300,000 1298.500 - 1300.000   Digital kommunikation

Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator. (Via EDR)
a)  Telegrafi er tilladt i båndet mellem 1296,000 - 1296,800. Fra 1296,000 til 1296,135: Kun telegrafi!

For Danmark er det specielt i grænseområdet til Tyskland der bør vises hensyn. 
Alle beaconfrekvenser er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator.

EDR (NRAU) Båndplan 1240 - 1300 MHz
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Frekvens Max.
MHz Båndbredde Modulation Anvendelse

2300,000
2304 - 2306        Alternativt smalbånds segment
2308 - 2310        Smalbånds segment i HB

2320,000
2320,000 2320.000 - 2320.025   Moonbounce

TELEGRAFI
2320.138            PSK31 aktivitetscenter

2320,150
2320,150

Alle smalbåndede 2320.200             Smalbånds Aktivitetscenter
Modulationsarter
TELEGRAFI, SSB,

MGM, o.s.v.
2320,800
2320,800

BEACONS
2321,000
2321,000

FM SIMPLEX
& REPEATERE

2322,000
2322,000 2322 - 2355        ATV

2355 - 2365        Digital kommunikation
Alle Modulationsarter 2365 - 2370        Repeatere

2370 - 2392        ATV
2400,000 2392 - 2400        Digital kommunikation
2400,000

SATELLIT 2427 - 2443 ATV, hvis ubenyttet af satellitter.
SEGMENT

2450,000

IARU Region 1 Båndplan 2300 - 2450 MHz

IARU 2006 - Headquarter Station i DK 
Operatører søges

Så er det igen blevet tid til at søge efter operatører og QTH'er til årets store contest. Indtil videre har OZ5ESB
og OZ0J meldt sig som QTH. Med lidt held er EDR's HQ i Odense også med i år.
IARU HF World Champion contesten afholdes i år d. 8. og 9. juli 2006. Contesten er som altid en 24 timers
contest med start lørdag kl. 12 UTC (dansk tid kl. 14.00).

Som operatør på en HQ station kan man godt få sved på panden. HQ stationen er den eneste station, der
giver den pågældende multiplier, så der er mange stationer, der gerne vil have en QSO med os.

IARU HF World Champion contesten giver mulighed for, at man kan deltage fra flere QTH'er. Dvs. at man
kan samle flere teams rundt om i landet.  Vi søger som sædvanlig både operatører og QTH'er. Det er en for-
del, hvis du har kørt contest før, men det er ingen betingelse. Skulle nogen have lyst til at deltage som team
(stort eller lille), så kontakt mig så hurtigt som muligt. Det gælder også, såfremt du ønsker at stille en QTH
til rådighed. 

Husk at alle med certifikat kan deltage, idet der vil være en med certifikat til HF til stede ved enhver QTH.

Den løbende planlægning vil blive samlet på http://www.oz0j.dk/oz1hq. Her vil loggen også blive placeret
senere, så man kan søge i den.

Vy 73 de OZ0J, Jørgen
E-mail: oz0j@oz0j.dk

Telefon 70 22 16 95 (dag) / 43 54 16 95 (aften)



224 _____________________________________________________________________________ OZ April 2006

CCoonntteessttiinngg  --
CCoonntteessttssttooff  --

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

Contesting

Redaktion:

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 09.45 - 10.45 lokal tid 80M  3520- 3560 CW
1' STE SØNDAG I MÅNEDEN 11.00 - 12.00 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

April.
DX Colombia International Contest 22-23 0000-2359 
SP DX RTTY Contest 22-23 1200-1200 
Helvetia Contest 29-30 1300-1259 OZ 4/2005 

Maj.
May CW Sprint 01 0000-0400
AGCW QRP/QRP Party 01 1300-1900 OZ 4/2005
10-10 Int. Spring Contest, CW 07-8 0001-2400
ARI International DX Contest 07-8 2000-1959 OZ 4/2005
FISTS Spring Sprint 14 1700-2100
Portuguese Navy Day Contest, CW/SSB 14-15 0800-2300
VOLTA WW RTTY Contest 14-15 1200-1200
CQ-M International DX Contest 14-15 1200-1200
His Maj. King of Spain Contest, CW 21-22 1200-1200
EU PSK DX Contest 21-22 1200-1200
Portuguese Navy Day Contest, PSK31 21-22 1300-1300
Baltic Contest 21-22 2100-0200
CQ WW WPX Contest, CW 28-29 0000-2359 OZ 5/2005

CQ Magazine.
Abbonnenter af dette tidsskrift har måske, som mig,
de seneste 3-4 måneder, observeret uregelmæssighe-
der i leveringen.
Dels dobbeltnumre, i jan. 2006 fik jeg okt. nr. 2005 nok
engang, og herefter total udeblivelse.

Da jeg i forbindelse med dette nummer af OZ ville
bring resultaterne fra CQ WPX 2005, de kommer nor-
malt med marts nummeret, kunne jeg ikke finde bla-
det nogensteds.

Når jeg ikke har set det før skyldes det nok, at vi her
ligger i et meget stort flytterod siden begyndelsen af
februar, og er langt fra færdig endnu.
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Efter en større eftersøgning i bunkerne måtte jeg kon-
statere at også februar nummeret manglede.
Herefter afsendte jeg en email til distributionsafdelin-
gen og beklagede mig.
Få timer efterfølgende fik jeg denne email fra Dick
Ross, udgiver af bladet.
Jeg tillader mig at bringe mailen på originalsprog, da
mit engelske ikke er godt nok til at viderebringe nuan-
cerne i en oversættelse. Forklaringen på labelinfo kan
det nok være nyttigt at have ved hånden en anden
gang.

Dear Mr. Vestergaard:
Over the past few months we have experienced a seri-
es of frustrating magazine delivery problems with our
former delivery supplier. 
Beginning with the March 2006 issue, we have enga-
ged a new customer oriented fulfillment service which
will enable us to complete what should be a fairly sim-
ple task - getting your issues in your hands in a timely
fashion - each and every month - without a problem.
Your subscription term is being extended to fully com-
pensate you for any issues you've missed. We are in the
process of updating the subscriber records and the
change in your expiration date will appear on your
May issue mailing label. 

Et eksempel:
Here's how to decipher your label information.
ID Your Account # Expiration 
01 0023454678 2801
John Doe
25 Newbridge Road
Hicksville, NY 11801-2345

First two digits = magazine ID (01= CQ; 02=Popular
Communications) 
Next Nine digits = your account number
Next Four digits= your subscription expiration date
(the first two digits represent the year, the second two
digits represent - the month) 
Our example shows 2801 - 28 = 2008, 01 January
Please accept our sincere apology for this lapse in sub-
scription service. We take pride in creating a first rate
magazine for you each and every month and it is ext-
remely frustrating for us too! As a small thank you for
your understanding, you will receive a $5 coupon that
you can use towards the purchase of any CQ book,
calendar, video, or cd.

Cordially,
Dick Ross, Publisher

Vel så langt så godt, nu afventer jeg så februar nr., idet
marts ankom her lige før deadline.

Gentlemen agreement eller hvad?
Det handler om selvspot, som griber mere og mere om sig.

Hej Peter.
Sidder lige og læser på CQ-Contesting, og ser en ana-
lyse lavet af K1TTT over DX Cluster spots under CQ WW
SSB testen. Ret afslørende for dem, der har lavet "self
spotting" under diverse falske kaldesignaler.
Selv i Assisted kategorien er "selfspotting not allow-
ed"!!  
Måske et emne for en note i Contest splaten?

73 og god DX de Ole, OZ4O/OZ1FAO.

Det lød interessant, så jeg gik ind på den medfølgende
link
<http:/ / l i sts .contesting.com/_cq-contest/2005-
10/msg00691.html>
og fandt en masse analyseret stof af David Robbins
K1TTT, cqww ssb spot analyse.
Det efterfølgende er en meget forkortet udgave, og
der er ikke nogen egentlig konklusion, hvilket David
også må konstatere til slut i sin undersøgelse.
Analysen er et forsøg på at finde metoder der kan af-
sløre det snyd, vi alle ved foregår i de klasser af conte-
ster hvor brug af cluster ikke er tilladt.
David K1TTT har den fordel, at han driver et closter, og
kan derfor meget lettere hente de IP- adresser frem,
som bliver benyttet.
Man kan naturligvis tillade brug af cluster i alle klasser,
og derved komme ud over problemet om nogen sny-
der eller ej, men så ender det, som det foregår over 30
MHz. 
I et forsøg på at forstå hvad der foregår, har jeg hen-
tet "Final clamed score" for cqww ssb contesten på
contestreflektoren 3830.
Her kan man bl. a. se hvilken klasse de angivne statio-
ner har deltaget i.
Et ? betyder at pågældende station ikke har indsendt
informationer til reflektoren, eller måske slet ikke har
deltaget i contesten.

Total antal spots: 37289

Top 10 mest spottede stationer:
DX Spot Klasse
6Y2Z 383 M/M
V26B 302 M/M
CT3YA 293 M/M
8P9R  285 ?
WP2Z 249 M/M
PJ2T 247 M/2 HP
CT9L 216 M/2 HP
FY5KE 207 M/S HP
3V5A 200 ?
J3A 192 M/M HP

Top 10 indsendere af spot:
DX Spot Klasse
AA3B    734 ?
W3LPL-4 700 M/M HP
SP8TJU 539 ?
K1TTT-7 483 M/M HP
F1JKJ 465 SOAB LP
NQ4I 456 M/M HP
RL3A 448 M/S HP
N5KDV  440 ?
K5TR  373 M/S HP
IK0LSV 350 ?

Jeg vil gerne fremhæve følgende:
Ingen form for selvspot på DX spotting net er tilladt
for nogen kategory.
Selvspot er defineret som generering af packet spots
annoncerende for dit eget kaldesignal ved følgende
metoder:
*Brug af eget kaldesignal.
*Lave et spot på dit kaldesignal ved at bruge en
andens kaldesignal.
*Dit kaldesignal spottes som et resultat af en for-
håndsaftale.



Teknikken til at udvælge kaldesignaler, og dermed sik-
re bevisbyrden overfor den der har brugt selvspot er
efterhånden udviklet, så det er snart kun et politisk
spørgsmål, for en contest komitee, om man vil indføre
sanktioner overfor selvspot.

Selvspot er usportslig optræden

Juletesten 2005, 80m klasse A.
OZ3ZW har gjort mig opmærksom på at hans placering
som nr. 7 ikke matcher hans 176 point.
Pointene er korrekte, så det bliver til en 4' i stedet for
en 7' plads.
Rækken ser herefter sådan ud:
1. OZ3MC 195 ¤*
2. OZ5KF 186 ¤*
3. OZ8NJ 181 ¤*
4. OZ3ZW 176
5. OZ1IWJ 175
6. OZ8RF 172
7. OZ4JU 173
Efterfølgende placeringer er uberørte af denne roke-
ring.

Resultater CQ WW WPX CW Contest 2005.

High Power.
Nr. Call Band Score QSO'er Multp.
1. OZ/RZ9OU 14 1.171.750 1172 545

Low Power.
1. OZ8AE A 1.167.859 1096 545
2. OZ5DL A 316.863 496 323
3. OZ1BMA A 251.937 492 301
4. OZ0F A 174.195 402 245
5. OZ5DX A 81.567 227 171
6. OZ4EL A 76.140 272 188
7. OZ5WQ A 74.643 231 179

8. OZ4FF A 38.352 160 136
9. OZ4RT A 275 11 11

QRP.
1. OZ6XR A 172.414 249 187
1. OZ7BQ 3.5 62.329 191 157

Low Power.
1. OX3KV A 253.656 345 271

Resultater i ARI Contesten 2004-5.
Denne contest er i stigende popularitet, og der var
mere end 500 deltagere i 2005.
Til denne contest kan man hente et logprogram, som
fungerer fint. 
Det er CT lignende og fremstiller en Cabrillolog efter-
følgende, lige klar til at blive sendt.
Adressen, hvor det kan hentes er <www.ari.it>.

Resultater i 2004.
Nr. Call Klasse QSO'er Mult. Score
1. OY1CT SO-CW 775 211 468.064

1. OZ4FF SO-CW 101 56 16.205
2. OZ5RM SO-CW 17 15 1.514
3. OZ1JVX SO-SSB 179 118 115.122
4. OZ0F SO-RTTY 183 87 48.942

Resultater i 2005.
1. OY1CT SO-CW 743 222 496.505

1. OZ4FF SO-CW 105 76 33.526
2. OZ5WQ SO-CW 53 47 12.422
3. OZ5RM SO-CW 36 30 10.800
4. OZ0PI SO-CW 2  2 8
5. OZ1JVX SO-SSB 148 97 88.912
6. OZ0F SO-RTTY 207 113 86.479
7. OZ2JP SO-RTTY 156    97    56.960
8. OZ6PI SO-MIX  105 67 42.561

80m. aktivitetstest MARTS
CW Points Multi Score
1 OZ1GX 111 28 3108
2 OZ2NYB 99 23 2277
3 OZ1IVA 99 21 2079
4 OZ4QX 74 23 1702
5 OZ3MC 61 19 1159
6 OZ7XE 57 18 1026
7 OZ1LJ 58 17 986
8 OZ1ELY 8 2 16

Fone
1 OZ1GX 223 42 9366

2 OZ1IWJ 219 42 9198
3 OZ4NA 224 41 9184
4 OZ1XV 207 43 8901
5 OZ2PBS 202 40 8080
6 OZ3MC 208 38 7904
7 OZ9EC 187 39 7293
8 OZ4FZ 176 39 6864
9 OZ8SA 159 39 6201

10 OZ6KH 153 39 5967
11 OZ6VG 135 32 4320
12 OZ7XE 123 33 4059
13 OZ0PL 125 31 3875
14 OZ1IVA 116 32 3712
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15 OZ4QX 114 31 3534
16 OZ7MKS 88 30 2640
17 OZ1AWG 85 25 2125
18 OZ8YP 73 26 1898
19 OZ1HYI 69 25 1725
20 OZ9IS 63 26 1638
21 OZ3JU 69 23 1587
22 OZ1LJ 72 20 1440
23 OZ2DV 63 20 1260
24 OZ8GW 60 18 1080
25 OZ2OSR 53 19 1007
26 OZ2JA 41 14 574
27 OZ1ELY 29 9 261
28 OZ1RSH 19 9 171
29 OZ3TZ 6 1 6

Klub fone
1 OZ1ALS 236 40 9440
2 OZ2NYB 118 34 4012
3 OZ5GX 77 23 1771

QRP cw
1 OZ1IKW 119 25 2975
2 OZ8BN 134 20 2680
3 OZ1BMA 101 25 2525
4 OZ8PG 105 20 2100
5 OZ0QRP 101 17 1717
6 OZ5AEV 81 21 1701
7 OZ7BQ 83 19 1577
8 OZ5JC 86 14 1204
9 OZ8T 26 8 208

QRP fone
1 OZ8PG 304 41 12464
2 OZ1IKW 232 38 8816
3 OZ1GDI 148 28 4144
4 OZ1BMA 115 27 3105
5 OZ8T 90 21 1890

10m. aktivitetstest MARTS
Klasse A. CW QSOer Loc Score
1 OZ4DR 8 4 3300
2 OZ7IS 7 3 2255
3 OZ2PBS 5 2 1205
4 OZ4QX 4 2 1168
5 OZ7HX 2 2 1097
6 OZ7EX 1 1 606
7 OZ4TP 2 1 512

Klasse B. SSB
1 OZ3BEN 16 6 7277
2 OZ1GX 10 4 3703
3 OZ7JI 10 3 2634
4 OZ8SA 12 3 2449
5 OZ8FU 4 4 2189
6 OZ4BM 10 3 2013
7 OZ8WQ 8 3 1976
8 OZ7IS 12 3 1837
9 OZ7SKB 7 3 1840

10 OZ7EX 4 3 1643
11 OZ9GA 4 2 1387
12 OZ2PBS 8 2 1289
13 OZ0PL 4 2 1199
14 OZ4DR 6 2 1191
15 OZ7HX 4 2 1192
16 OZ4NA 4 2 1184
17 OZ4MF 2 2 1035

OZ1ELY 2 2 1035
19 OZ4TP 4 1 522

20 OZ8AGB 3 1 515

Klasse C. FM
1 OZ7IS 4 3 1618
2 OZ8SA 7 2 1513
3 OZ1GX 2 2 1156
4 OZ9GA 2 2 1114
5 OZ3BEN 3 2 1083
6 OZ4NA 2 2 1045
7 OZ1ELY 2 2 1035
8 OZ2PBS 3 1 596
9 OZ4MF 1 1 501

10 OZ4TP 0 0 0
OZ1GNN 0 0 0

Klasse D. Dig.
1 OZ3BEN 5 4 3966
2 OZ8AGB 2 2 1078
3 OZ1GNN 1 1 559
4 OZ2PBS 1 1 527
5 OZ2DV 0 0 0

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 0 7277 1083 3966 12326
2 OZ7IS 2255 1837 1618 0 5710
3 OZ1GX 0 3703 1156 0 4859
4 OZ4DR 3300 1191 0 0 4491
5 OZ8SA 0 2449 1513 0 3962
6 OZ2PBS 1205 1289 596 527 3617
7 OZ9GA 0 1387 1114 0 2501
8 OZ7HX 1097 1192 0 0 2289
9 OZ7EX 606 1643 0 0 2249

10 OZ4NA 0 1184 1045 0 2229
11 OZ1ELY 0 1035 1035 0 2070 
12 OZ4MF 0 1035 501 0 1536
13 OZ4TP 512 522 0 0 1034
14 OZ8AGB 0 515 0 1078 1593
15 OZ1GNN 0 0 0 559 559

Jeg skal love for at foråret har holdt sit indtog - i hvert til fæl-
de hvad angår deltagerantallet i testen i marts. - Og hvor var
det dog en fornøjelse at deltage. Ikke nemt at finde en fre-
kvens til opkald. Der var liv over det hele. Det var positivt.
Det var også positivt at høre så mange nye call være med. I
mellem dem en nye klubstation. Dem har vi jo ikke for man-
ge af med i testerne, men det kan jo være at "vinden" er ved
at vende og det er jo også positivt. 
Ja ret meget negativt er der ikke at sige om marts måneds test.
Ikke engang forholdene kunne vi klage over. Alt i alt en for-
nøjelse at deltage og bagefter se loggene vælte ind.
Dog - lige en lille ting, som bl. a. også var nævnt i nogle af
kommentarerne, der var med loggene. Husk lige at checke
urene i PC'en inden starten på testen. Der er op til flere minut-
ters forskel, kan jeg se i nogen af loggene. Det giver nemt
anledning til dubletter og små debatter i testen. Det er nemt
at undgå - især når urene går rigtigt.
Også NAC 10 meter testen var særdeles godt besat med del-
tagere denne gang.  Forholdene var lidt svingende må jeg
sige, men der blev alligevel lavet en del forbindelser . Jeg kan
se af loggene, at flere af sjællænderne kunne lytte os her i Jyl-
land men ikke få forbindelse. Jeg kan sige, at jeg havde for-
nøjelsen af at høre flere af jer fra Sjælland,  men desværre ikke
med signal nok til få en qso. Ærgerligt nok. - Nå vi håber det
bliver bedre næste gang.
På genhør den 4. maj til NAC 10 meter testen og den 7. maj til
80 meter testen.

Vy 73 de
Gunnar, OZ1GX
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Løst og fast.
Efter lang tids venten oplyste ARRL at de havde god-
kendt K3LP/KP5 og N3KS/KP5 operationen som foregik
i få dage i december.  Siden har der svirret med rygter
om hvorfor at operationen blev så pludselig afbrudt,
hvem der havde informeret diverse myndigheder om
operationen og nu hvor ARRL har godkendt papirerne,
hvorfor den blev afbrudt hvor alt var i orden.  Med fare
for at blive sammenlignet med den kulørte presse vide-
re bringes nogle af rygterne her.  En unavngiven per-
son skulle have kontaktet sin politiker i kongressen
samt Fish and Wild Life service og oplyst om operatio-
nen. Begge skulle derefter have informeret kystvagten
om at undersøge sagen nærmere og eventuelt lukke
operationen ved at pålægge ekspeditionen at forlade
øen.  Hvem der har gjort dette vides ikke og rygter er
der nok af.  På http://k3lp.com/k3lp_kp5.htm har man
holdt sig for god til at beskylde nogen for noget.  K3LP
kørte samlet i 19,5 timer og fik kørt 3500 QSO'er, mens
N3KS kørte i 21,5 time med 3700 QSO'er.  Heraf var der
4 OZ'ere på SSB og 4 på CW.  Af de cirka 7000 QSO'er
var de 5000 med USA.  Overskriften på hjemmesiden
siger Desecheo Island Project 2006 så lad os håbe at det
betyder at de tager afsted igen, men da K3LP også
kommer i gang fra VU4 så kan der måske sættes
spørgsmålstegn ved det. Vi kan kun håbe.

Beliggenhed for KP5

Desecheo er en lille men bjergrig ø på 1,5 km2 placeret
vest for Puerto Rico.  Det kan være ganske farligt at
nærme sig øen på grund af undersøiske skær hvilket
har forsinket mange tidligere operationer. KP5 blev
DXCC entity i 1979 under de gamle regler og var i
begyndelsen regelmæssigt aktiveret. Dette stoppede
efter ekspeditionen i januar 1993, hvor øen har været
lukket land for besøgende indtil N3KS og K3LP åbnede
døren med en lyn operation.

3Y0X fik imponerende 87.000 QSO'er i log incl. 100 sta-
tioner på 2m EME. På HF blev de hørt fra 12 - 160m og
også kørt på de fleste af disse bånd. 

QSL fra KP5 operationen

Der kommer sikkert en længere historie når de kom-
mer hjem, video med mere.  Allerede nu kan du se film
på hjemmesiden og en masse dejlige billeder. På deres
hjemmeside er der en god historie om W1BIH der kør-
te den som sit sidste land (nummer 335). John er 90 år
og kørte den samtidig som land nummer 390 når de
deletede tælles med. På hjemmesiden kan du se og
høre at kører den.  Det var dog fra N1DG's QTH, sene-
re kørte han den hjemme fra ældrecentret på 20m CW
med 100W og en G5RV 6m oppe. 
3Y0X's QSO'er var fordelt således 39.511 på SSB, 43.251
på CW, 4.012 på RTTY og 113 på 2m EME.  Topscorer er
20m der står for knap 25.000 QSO'er på de 3 modes.
30m følger godt med 9083 på CW og 1099 på RTTY og
imponerende at de kunne køre over 2.000 QSO'er på
10m som i hvert fald heroppe virkede meget dødt.
Endelig fik de kørt 1313 på 160m hvor der var en hel
OZ'ere der fik dem. Også interessant at se at CW stadig
er den mode der kommer flest i log på. Jeg håber at de
OZ'er, der forsøgte sig i pile-up'en, også kom igennem.

Jeg har før omtalt at solvind hastigheden helst skulle
være lav og bedst under 400 km/s før konditionerne er
så rolige at der er gode forhold.  På space weather
news fandt jeg en artikel om emnet og kan se at det
har der været diskuteret om længe i lærde kredse.
Spørgsmålet er om man ud fra solvindens hastighed
kan forudse stormens styrke. Det er kendt at linken
mellem de 2 størrelser er kraftigst mellem den nord og
syd gående komponent af IMF (interplanatare magne-
tisk felt) og geomagnetiske storme.  Når IMF er direk-
te sydvendt er stormstyrken kraftigst.  Der er en række
beregnings modeller der gør brug af solvind hastighe-
den som understøttelse for at der er en sammenhæng.
Nogle af de mere sofistikerede modeller i verden bru-
ger solvinden til at forudse intensiteten af den geo-

DDXX--iinngg  oogg  DDXX--nnyytt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk
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magnetiske storm baseret på et Dst index, der beskri-
ver intensiteten af den elektriske strøm der løber rundt
om den ækvatoriale del af jorden.  Under intense geo-
magnetiske storme vil strømmen øges og dette med-
fører et fald i styrken af det magnetiske felt i de ækva-
toriale områder.  Det målte fald er kendt som Dst
indekset og har været benyttet til at bestemme størrel-
sen af den geomagnetiske storm.  Forudsigelser om
styrken af strømmen er blevet et vigtigt punkt i under-
søgelserne fordi mange forskellige årsager til afvigel-
ser kan relateres til strøm intensiteten.  F.eks. når spa-
ce weather er mest ødelæggende er der ofte observe-
ret et Dst index fald på mindre end -300 nT.  0 nT ople-
ver man ved rolige konditioner.  Den mest intense Dst
index begivenhed blev målt på et jordbaseret magne-
tometer i marts 1989 hvor Dst indekset faldt til -589 nT.
Der er skabt mange modeller i forsøget på at forudsi-
ge Dst intensiteten ved brug af forskellige solvind styr-
ker, såsom hastigheden af solvinden, styrken og orien-
teringen af IMF.  Dr Kane fra Brasilien har undersøgt de
sidste 30 års data for at fastslå om man ved hjælp af
solvinden kan fastslå en sammenhæng med den geo-
magnetisk storm styrke Dst.  Han har fundet ud af at
solvind hastigheden ikke har beviselig sammenhæng
med styrken af de geomagnetiske storme ud fra et par
begivenheder hvor der var kraftige geomagnetiske
storme samtidig med lave solvind hastighed.  Samtidig
har der været tilfælde med høj solvind hastighed
under mindre geomagnetiske storme.  Der fandtes dog
også tilfælde hvor det hang sammen.  Ud fra dette har
han konkluderet at der på nuværende tidspunkt ikke
er nogen modeller der fungerer til at forudse Dst før
den forstyrrelsen kommer på jordens magnetfelt og
siger samtidigt at der ikke er sket den store udvikling i
vores evner til at forudse geomagnetiske storme i de
sidste 60 år.  Dr Kane mener dog at der kan være legi-
timt at beregne ankomst tiden for CME ud fra solvin-
dens hastighed.
At det så fungerer i virkeligheden for radioamatører er
en helt anden sag, det sidste står helt for egen reg-
ning.

En af sværvægterne i DX ekspeditioner OH2BH bliver
60 og det skal fejres.  Udover at du kan køre kaldesig-
nalet OH60BH lover OH2BN i en mail at der vil blive
afholdt en ekspedition til et spændende DXCC entity.
Da Martti blev 50 gik turen til C2 og både før og efter

har der været mange ekspeditioner.  Martti har som
bekendt været med til at åbne porten for amatører i
mange lande som f.eks. ZA og XZ og været med til at
få nye entities i luften som E4, BS7 og TX0.  I mange år
forsøgte Martti at få P5 i luften, men det er nok det
eneste projekt der aldrig helt lykkedes.  Udover selve
ekspeditionerne har han med stor dygtighed trænet
lokale op til at blive radioamatører, således at der sta-
dig ville være aktivitet efter ekspeditionen.  Det høstes
der nu frugterne af i specielt Kina og Albanien.  På

http://www.bcdxc.org/martti_page1.htm 
kan du læse hele historien og se QSL kort fra de man-
ge ekspeditioner.  Hvor den spændende ekspedition
går hen af vides ikke på nuværende tidspunkt, men
Martti er også mester i PR, så det kommer der nok
snart mere om.
Where do we go next, then ? er jo også hans opfindel-
se

OZ1HET, som vi har placeret i Thailand, er lige blevet
valgt ind i RAST for en 2 årig periode.  Efterfølgende
blev har spurgt af den nye præsident HS1QVB om han
var interesseret i at blive stations manager for klub sta-
tionen HS0AC, hvilket Finn takkede ja til.  Finn skriver
at stationen trænger til en ordentlig overhaling men at
det kniber med finanserne.  Hvis der er nogen der kan
og vil hjælpe skal de være meget velkomne.  Du kan få
fat i Finn på Skype (søg efter fcojensen) ellers er der
stor sandsynlighed for at det er Finn du får fat i hvis du
hører HS0AC på CW.  Finn skriver videre at der vil blive
udfærdiget et QSL kort for QSO'er med skandinaviske
radioamatører, hvor han har siddet ved nøglen.

Pludselig var NG3K hjemmeside med vigtige DX infor-
mationer ikke mere.  OZ1BTE fandt dog hurtigt den
nye URL som er 

http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html
Glorioso ekspeditionen blev lige efter sidste nummer af
OZ's deadline udsat igen.  Turen til Glorioso går via Reuni-
on som har et slemt udbrud af Chikungounya som er en

DXpeditioner extraordinaire Martti Laine
OZ2BH, with XYL Leena. Martti has put several
very rare DX spots on the air. He is well-nown for
his superb operating skills

Der er amatører der bare ikke vil
gå glip af noget DX.  N0LX har
gjort noget ved det, se bare bille-
det.  Sådan bliver man QRV på 17
og 20m du kan se mere på
http://www.n0lx.com  derfra er
link til avancerede set-ups med
balloner, cykel operation med
mere.

Jeg tror at man skal signe /A på
sit kaldesignal hvis man laver
noget tilsvarende i OZ.
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virus der har ramt 25% af øens befolkning.  Der findes
ingen kur eller vaccine mod sygdommen.  Sygdommen er
som sådan ikke dødelig men nedsætter immunforsvaret
således at man kan bukke under af andre tilstødende syg-
domme og indtil nu er 77 døde på Reunion på grund af
relaterede sygdomme.  
Smitten bliver overført af myg. (det var lige et afsnit af
"lægens bord").  Ekspeditionen har tidligere lovet at de
ikke vil tage afsted om sommeren (EU sommer) da dette
vil skade lowband mulighederne og har derfor valgt at
rykke den til oktober eller november.  Danish DX Group
har valgt stadig at støtte projektet da Glorioso er en af de
mest wantede DXCC entities på CW og sikkert mangel på
diverse bånd for de fleste. 

Danish DX Group er på banen med årsmøde i Odense 20/5.
Der er endelig kommet oplysninger i sagen og det bliver
den kendte DX'er DL7DF der kommer.  Sigi har efterhånd-
en været overalt på jorden og vil når dette nummer af OZ
kommer på gaden være i VU4.  Det er også lige præcis
VU4 vi skal høre om og hvis der er tid, så er der nok af
andre ekspeditioner at tage af.  Tilmelding til OZ1ACB og
en nærmere og længere præsentation af Sigi i næste
nummer af OZ.

Er du i download hjørnet kan du se et par videoer på net-
tet af JA1BK's ekspeditioner.  Det drejer sig om VP6DI og
KH8SI på respektivt 35 og 26 MB.  Sidstnævnte video stop-
per lidt brat efter ca. 10 af de ellers lovede 15 minutter.  Du
finder dem på

http://www.iijnet.or.jp/JA1BK/

OZ4EL oplyser at der nok engang er lavet en forbedring af
Danish DX Groups hjemmeside til gavn for aktive ama-
tører.  Som omtalt i sidste nummer af OZ var der en ræk-
ke muligheder for at finde QSL informationer på nettet.
Nu kan man via http://www.ddxg.dk få en søge link direk-
te til OZ7C's QSL database.  Et klik så er du der og det kan
ikke være meget nemmere.

OZ1ACB oplyser samtidigt at IOTA folkene skal have ø
navnet stavet som på lokal sprog, hvorefter man kan se at
de selv staver det forkert med at skrive Sjaelland og ikke
Sjælland.  På mit QSL kort står det engelske navn Sealand
og det har jeg ikke hørt noget om skulle være galt før nu
efter 65.000 afsendte QSL kort....  Jeg mener at kunne
huske at årsagen til den ændrede politik var at der kom en
række humoristiske oversættelser af ø navne svarende til
Læsø = Read Island, Anholt = Busted osv.
Allis undersøger nu sagen nærmere.

Nu hvor vi er ved QSL info så har W3HNK lukket sin post-
boks og skal have alle kortene hjem til privaten.

Konditionerne ultimo februar primo marts har været
meget ringe på de høje bånd.  De manglende solpletter
har betydet at det stort set kun er i retningerne mellem
120 og 240 grader i forhold til OZ at der kommer noget
ind fra.  Selv 15m har været næsten lukket på de værste
dage.  
På de bedre dage er der også hul igennem til Asien og
Vestindien mindst på 12m.  Fluxen har ligget mellem 70 og
80 i det meste af perioden, det er oplyst at solplet antallet
har været nærmest lig med 0 i længere perioder i januar
og februar og det kun er blevet til en enkelt lille plet i
marts. 
I februar har været det laveste antal solpletter målt i

anden halvdel af cycle 23 med et gennemsnit på bare 5
solpletter.  Til gengæld har der været bedre åbninger på
160m til f.eks. Japan og USA end der var ved samme tid
sidste år.  Selvom de flares der kommer nu ikke er så kraf-
tige som i maximum har de stadig en meget kraftig virk-
ning og det vil stadig gælde at op til en omgang aurora vil
der typisk være lidt bedre konditioner end på en gen-
nemsnits dag.  Det gælder dog som altid om at være der
når det sker og ikke helt afskrive de høje bånd pr refleks.
Nu vil der fra medio maj være mulighed for Es på de høje
bånd, så er der måske noget at hente for den ivrige jager.
Du vil sikkert opleve at man i syd Europa stadig kan køre
en del vi ikke kan høre på de høje bånd.  Her gælder det
om at have lidt is i maven og blive lyttende på frekvensen
for man ved jo aldrig om DX'en pludselig kommer op her.

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

Det er ikke mange DX informationer der dukket op for
den kommende periode, men VU4 er nok den mest
hotte af dem alle og det foregår lige i de dage hvor du
får dit OZ.

C6 - Bahamas.
C6AYM er QRV ultimo maj og vil være QRV på de 5
gamle bånd.  QSL via K9GY.

CT3 - Madeira.
OE3JAG vil køre med CT3/ på sit kaldesignal på 20 og
30m CW, PSK og RTTY.

F - France.
TP2CE vil i forbindelse med 20 året køre som TP20CE 16
- 18/6

FJ - St. Martin.
SM7DKF er QRV herfra 10 - 20/5 og QSL via LOTW eller
direkte.

Sådan ser der ud, der hvor HQ4T bliver QRV

FP - Saint Pierre et Miquelon.
DJ2VO laver en CW ekspedition hertil 5 - 20/5 og skul-
le blive QRV fra 10 - 80m.  Det bliver med 100W til en
vertikal antenne.  QSL via hjemmecall.

GJ - Jersey.
M0DOL vil køre som MJ0DOL 26/4 - 4/5 fra forskellige
slotte på øen.



OZ April 2006_____________________________________________________________________________ 231

HB - Switzerland.
Frem til den 7/6 vil du kunne høre HB20DIG.  QSL går
automatisk via bureau.

HB0 - Liechtenstein.
Et italiensk team vil køre herfra 22 - 25/4 på SSB, CW og
RTTY.  De regner med at være QRV fra 15 - 80m.  QSL
via deres hjemmecalls.

HH - Haiti.
17 - 28/6 vil W3CMP være QRV herfra med hovedvægt
lagt på 6m.  Der kan dog også blive lidt aktivitet på HF.
Han håber at kunne besøge KP1 under sit ophold !

HR - Honduras.
Et team vil aktivere NA-060 fra 21 - 25/4.  De medbrin-
ger en god Icom, amplifier Spiderbeams og vertikaler.
Kaldesignalet vil blive HQ4T  om det lige er Tiger Island
på billedet er jeg ikke helt sikker på...

J6 - St. Lucia.
WB5ZAM skulle være QRV herfra et par dage mere.
Der er fokus på 30 og 40m.

J7 - Domenica.
Fra 19 - 28/4 vil SM0CCM og SM7XBI køre som respek-
tivt J73CCM og J79XBI.  Det bliver på alle bånd og stort
set alle modes at de bliver aktive.  QSL via deres hjem-
mecall, gerne via bureau.

JD/O - Ogasawara.
JM1LJS er QRV som enten JD1BLK eller med /JD1 på sit
kaldesignal 30/4 - 6/5.

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.

KC4 - Antarctica.
UR8UC vil blive QRV fra antarctica som EM1UC frem til
februar 2007.  Der vil være aktivitet på CW, SSB og digi-
modes.

KP2 - US Virgin Islands.
3 x Steve, N2IFA, KB2ENF og KF2TI vil køre med KP2/ på
deres kaldesignal 19 - 22/5.  De vil køre fra 10 - 160m.
KF2TI står for QSL kortene og de har igen deres speci-
elle award WAS (Worked All Steves) klar.  Du kan se
mere på http://3stevesandkurt.dynu.com/

OX - Greenland.
Husk at OZ7FOC og co. bliver QRV fra 11 - 18/7 fra klub-
stationen i Nuuk.

P2 - Papua New Guinea.
PA3EXX vil køre på 10, 15, 20, 30 og 40m som P29VV
fra OC-181 16 - 19/6 og måske fra OC-008 før og efter
operationen.

SV - Greece.
Kaldesignalet SY05AIA får nok de fleste log program-

mer til at sige Mount Athos men det er "almindelig"
Grækenland og de vil være QRV med dette specielle
call frem til 15/6.  QSL via SV2FWV.

TF - Iceland.
Resten af året må islandske radioamatører køre med
det specielle prefix TF60 i forbindelse med 60 året for
den islandske radioamatør forenings (IRA) oprettelse.
Du kan se mere på http://www.ira.is

V2 - Antigua.
G0VJG vil køre som V25V 23/6 - 6/7.  QSL via G4DFI.

VK9L - Lord Howe.
5 - 13/5 vil N6NO køre som VK9LNO primært på CW fra
10 - 80m.  QSL via hans hjemmecall.

VK9N - Norfolk Island.
25/5 - 20/6 vil en del Oceania Amateur Radio DX Group
være på Norfolk og køre fra 6 - 160m på CW, SSB og
RTTY.  Det er godt nok et skidt tidspunkt hvis man vil
køre EU, men vi kan da håbe det bedste.

VP8ss - South Shetland.
DS4NMJ er QRV som DT8A frem til 30/12.  QSL via
HL2FDW.

Andamanerne VU4

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 om-
stændigheder 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.  Lige inden deadline på OZ kom
info om at licensen vil gælde i 8 dage med start den
18/4, så skal vi gætte på at det bliver ens for alle.
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.  
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 er aktiv på SSB, RTTY og PSK31 på 10 - 80m
frem til 13/5.  I dette tidsrum håber han at han også
kan aktivere 3B9 fra omkring 18 - 29/4.  QSL via hans
hjemmecall.

3W - Vietnam.
OK1JR vil være QRV det næste års tid som 3W9JR.  Ind-
til 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 arbej-
des også på at få en web side på benene.  Han er alle-
rede hørt på flere bånd på CW med et fint signal.

Som tidligere omtalt her i spalten kan det være svært
at få fornyet sin amatør licens i Vietnam.  SM3NFB har
efter at været QRT i 6 måneder igen fået kaldesignalet
XV9TH.  
Torsten er QRV fra 6 - 40m (minus 30) og kan findes på

21230 hver søndag 11z i en svensk ring.  QSL via SK7AX

5Z - Kenya.
IZ1GDB vil være QRV frem til 1/5 på 15, 17 og 20m SSB.
QSL via hans hjemmecall.

7Q - Malawi.
Les er QRV en måned mere som 7Q7LA.  Der skulle bli-
ve aktivitet på alle bånd og flere modes.  QSL direkte
til G0IAS.

9A - Croatia.
Det specielle kaldesignal 9A35Y skulle være i luften
resten af året.  QSL via 9A5CY.

9N - Nepal.
Stig LA7JO er igen i Nepal som 9N7JO men skulle gå
QRT ultimo april.  Derefter forventer han at komme i
gang igen i en 3 måneders periode senere på året.

9Q - Dem. Rep. of Congo.
ON7KEC arebejder for tiden i 9Q og håber at kunne
køre med 9Q/ på sit kaldesignal i sin fritid.  QSL via
hans hjemmecall.

73 es gd DX de Bo, OZ8ABE
oz8abe@edr.dk
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Udbredelsesforhold
Måned: apr/maj    Solplettal max: 32    min: 0     snit: 16
(tid: z, bånd: m)    OZ sr: 03:40  ss: 18:39  (01/05 2006)

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
C6 10:35 23:30 -    -     -     12-23 9-0    24h   22-8  0-4   1-3
HB0 04:12 18:26 - - - - - 5-22 24h 15-8 19-4
P2 20:18 08:01 - - - 10-17 11-18 15-21 17-21 19-20 -
VU4 23:34 11:58 - - - 11-17 10-21 14-2 16-0 17-23 19-23

Båndlandelisten
CALL 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 TOTAL
OZ3PZ 272 (270) 316 (315) 334 (334) 328 (325) 335 (335) 332 (332) 335 (335) 328 (328) 329 (329) 2909 (2903) MIX
OZ1LO 271 (270) 308 (307) 334 (334) 329 (329) 334 (334) 332 (332) 335 (335) 327 (327) 329 (329) 2899 (2897) MIX
OZ1BTE 263 (262) 314 (313) 334 (334) 325 (324) 335 (335) 332 (332) 335 (335) 326 (326) 328 (328) 2892 (2889) MIX
OZ8ABE 264 (262) 308 (307) 329 (328) 329 (328) 334 (334) 332 (332) 335 (335) 325 (325) 326 (326) 2882 (2877) MIX
OZ7YY 275 (274) 308 (   ) 331 (   ) 307 (   ) 335 (   ) 324 (   ) 331 (   ) 313 (   ) 323 (   ) 2847 ( 274) MIX
OZ1ING 224 (221) 294 (279) 311 (294) 302 (273) 322 (300) 311 (275) 326 (312) 309 (286) 312 (303) 2711 (2543) MIX
OZ5MJ 137 (136) 250 (249) 291 (291) 311 (303) 333 (332) 325 (324) 328 (328) 316 (315) 314 (314) 2605 (2592) MIX
OZ8BZ 82 ( 76) 197 (187) 250 (247) 263 (256) 333 (333) 304 (301) 323 (323) 274 (271) 299 (298) 2325 (2292) MIX
OZ1BUR 85 ( 84) 168 (168) 255 (254) 251 (247) 331 (331) 293 (293) 321 (321) 287 (287) 306 (306) 2297 (2291) MIX
OZ1JTE 75 (   ) 107 (   ) 224 (   ) 267 (   ) 318 (   ) 294 (   ) 295 (   ) 276 (   ) 280 (   ) 2136 (    ) MIX
OZ5U 28 (   ) 62 (   ) 287 (   ) 10 (   ) 325 (   ) 315 (   ) 316 (   ) 307 (   ) 285 (   ) 1935 (    ) MIX
OZ1ENH 7 (  6) 109 ( 99) 128 (109) 171 (153) 310 (305) 285 (266) 305 (299) 271 (250) 279 (261) 1865 (1748) MIX
OZ1CWH 6 (  2) 57 ( 27) 216 ( 89) 187 ( 95) 300 (223) 280 (202) 264 (195) 221 (119) 229 (150) 1760 (1102) MIX
OZ1NF 94 ( 85) 223 (209) 226 (209) 204 (178) 252 (244) 201 (181) 196 (180) 172 (151) 188 (173) 1756 (1610) MIX
OZ1KSN 62 ( 44) 102 ( 71) 172 (123) 175 (121) 279 (232) 254 (217) 255 (201) 204 (152) 223 (184) 1726 (1345) MIX
OZ6AGD 48 ( 16) 84 ( 52) 152 (100) 191 (126) 229 (169) 251 (199) 258 (213) 228 (173) 245 (206) 1686 (1254) MIX
OZ7DN 31 ( 21) 145 (136) 164 (148) 11 (  9) 322 (311) 224 (178) 311 (285) 151 (130) 271 (259) 1630 (1477) MIX
OZ4B 69 ( 14) 103 ( 20) 138 ( 18) 132 (  2) 219 (127) 191 ( 60) 218 (102) 223 ( 83) 224 (131) 1517 ( 557) MIX
OZ7AX ( 62) (103) (141) (137) (217) (197) (232) (197) (213) (1499) MIX
OZ1MAD 42 ( 27) 59 ( 39) 123 ( 89) 104 ( 65) 259 (217) 226 (187) 250 (197) 157 (115) 213 (155) 1433 (1091) MIX
OZ6EI 46 ( 32) 78 ( 71) 120 (107) 46 ( 27) 270 (250) 90 ( 59) 286 (272) 77 ( 40) 246 (215) 1259 (1073) MIX
OZ1KKH 4 (  1) 55 ( 40) 78 ( 59) 5 (  3) 212 (168) 151 (100) 236 (190) 119 ( 79) 231 (176) 1091 ( 816) MIX
OZ7AEI 44 ( 15) 88 ( 51) 118 ( 98) 54 ( 26) 207 (179) 105 ( 75) 194 (149) 75 ( 53) 159 (124) 1044 ( 770) MIX
OZ4EL 28 (  3) 46 ( 32) 89 ( 61) 71 ( 50) 185 (150) 125 ( 82) 166 (116) 121 ( 89) 173 (127) 1004 ( 710) MIX
OZ0JX 31 (  5) 103 ( 42) 124 ( 52) 113 ( 47) 137 ( 69) 135 ( 46) 131 ( 52) 79 ( 19) 135 ( 42) 988 ( 374) MIX
OZ1GX (   ) 62 ( 46) 72 ( 47) 42 ( 23) 220 (167) 90 ( 54) 211 (144) 48 ( 20) 192 (139) 937 ( 640) MIX
OZ0A 39 ( 18) 52 ( 32) 74 ( 34) 20 (  6) 171 (124) 92 ( 37) 186 (111) 59 ( 13) 178 (102) 871 ( 477) MIX
OZ1CCM 5 (  2) 72 ( 54) 130 ( 99) (   ) 158 (140) (   ) 209 (193) (   ) 222 (217) 796 ( 705) MIX
OZ7NB 54 ( 31) 68 ( 46) 94 ( 62) 62 ( 42) 162 (124) 54 (  5) 108 ( 64) 40 ( 19) 121 ( 62) 758 ( 439) MIX



OZ0TE 61 ( 13) 61 ( 11) 88 ( 20) 65 ( 17) 92 ( 19) 68 ( 16) 81 ( 12) 35 ( 11) 35 ( 13) 586 ( 132) MIX
OZ0J 34 (  1) 42 ( 12) 37 ( 26) 10 (  6) 123 ( 81) 10 (  5) 120 ( 19) 19 ( 15) 123 ( 88) 518 ( 253) MIX
OZ8ZS 24 (   ) 77 (   ) 53 (   ) 12 (   ) 97 (   ) 10 (   ) 48 (   ) 30 (   ) 146 (216) 497 ( 689) MIX
OZ4KG 15 (  3) 47 ( 37) 87 ( 70) (   ) 154 (142) (   ) 112 ( 81) (   ) 68 ( 57) 483 ( 390) MIX
OZ2PBS 27 (   ) 34 (  2) 33 (   ) 1 (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 417 (  31) MIX
OZ2JBC 1 (   ) 44 (  5) 61 ( 14) 1 (   ) 100 ( 14) 41 (  2) 98 (  6) 21 (  1) 49 (  7) 416 (  49) MIX
OZ1ANE 1 (  1) 20 ( 16) 20 (  9) 20 ( 16) 85 ( 68) 36 ( 28) 81 ( 52) 17 ( 12) 49 ( 37) 329 ( 239) MIX
OZ5BD (   ) 6 (  3) 47 ( 15) 53 ( 14) 69 ( 28) 28 (  5) 50 ( 12) 18 (  1) 21 (  6) 292 (  84) MIX
OZ1TMY (   ) 34 (  9) 47 ( 17) 13 (  5) 64 ( 19) 28 (  7) 42 (  4) 4 (  1) 14 (  1) 246 (  63) MIX
OZ1DGQ 1 (   ) 7 (  1) 16 (  4) 2 (  1) 82 ( 36) 3 (   ) 19 (  4) 626(  2) 63 (  7) 218 (  55) MIX
OZ8AGB (   ) 8 (  3) 33 ( 11) 4 (  2) 66 ( 27) 3 (  1) 13 (  2) 2 (  1) 2 (  2) 131 (  49) MIX
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) MIX

OZ1LO 270 (269) 301 (299) 334 (334) 329 (329) 334 (334) 324 (323) 333 (333) 316 (316) 318 (318) 2859 (2855) CW
OZ8ABE 255 (251) 293 (282) 322 (315) 329 (328) 329 (327) 325 (322) 323 (321) 315 (312) 304 (302) 2795 (2760) CW
OZ1BTE 254 (237 289 (217) 330 (286) 325 (324) 327 (257) 317 (278) 328 (265) 311 (271) 307 (250) 2788 (2385) CW
OZ5MJ 129 (128) 242 (230) 282 (276) 310 (302) 324 (316) 317 (307) 315 (309) 305 (292) 301 (290) 2525 (2450) CW
OZ1BUR 85( 84)156 (156) 248 (246) 249(246)324(324)278 (278) 316 (316) 271 (270) 294 (294) 2219 (2214) CW
OZ1ING 213 (197) 245 (186) 291 (246) 302 (273) 247 (150) 231 (155) 246 (150) 222 (167) 203 (130) 2200 (1654) CW
OZ1FAO 101 ( 93) 180 (167) 243 (232) 202 (175) 325 (318) 212 (195) 317 (316) 191 (170) 287 (284) 2058 (1950) CW
OZ2JI 55 ( 26) 98 ( 64) 225 (180) 195 (129) 299 (285) 220 (139) 282 (261) 161 (107) 262 (222) 1797 (1413) CW
OZ1NF 92 ( 82) 220 (205) 226 (209) 204 (178) 251 (240) 195 (172) 194 (178) 165 (141) 186 (173) 1733 (1578) CW
OZ3PZ 204 (185) 151 (127) 172 (142) 328 (325) 149 (125) 162 (137) 125 (104) 135 (119) 60 ( 54) 1486 (1318) CW
OZ1ENH 5 (  4) 67 ( 59) 99 ( 83) 171 (151) 251 (223) 224 (198) 243 (218) 203 (177) 206 (172) 1469 (1285) CW
OZ1CWH 5 (  1) 40 ( 12) 205 ( 79) 187 ( 95) 256 (158) 234 (133) 196 (101) 186 ( 84) 151 ( 53) 1460 ( 716) CW
OZ6AGD 44 ( 14) 81 ( 42) 149 ( 90) 191 (126) 192 (111) 225 (163) 213 (136) 192 (134) 171 (101) 1458 ( 917) CW
OZ1CAR 38 ( 34) 111 (105) 142 (134) 125 (115) 209 (202) 129 (117) 199 (192) 129 (116) 169 (158) 1251 (1173) CW
OZ6EI 46 ( 32) 73 ( 61) 115 (101) 45 ( 27) 227 (195) 83 ( 48) 247 (215) 56 ( 22) 171 (128) 1063 ( 829) CW
OZ7AX ( 53) ( 76) (109) (137) (117) (137) (124) (153) (123) (1029) CW
OZ4EL 20 (  3) 40 ( 23) 80 ( 52) 71 ( 49) 136 (100) 103 ( 64) 132 ( 81) 100 ( 68) 130 ( 91) 812 ( 531) CW
OZ4B 57 (   ) 47 (   ) 92 (   ) 132 (  2) 58 (  4) 127 (  4) 84 (   ) 141 (  7) 55 (  3) 793 (  20) CW
OZ7NB 57 ( 32) 66 ( 49) 99 (63) 64 (45) 157 (121) 64 ( 28) 120 ( 65) 44 ( 19) 117 ( 60) 788 (482) CW
OZ0JX 31 (  3) 91 ( 38) 102 ( 43) 113 ( 47) 99 ( 50) 101 ( 29) 93 ( 31) 58 ( 13) 87 ( 29) 775 ( 283) CW
OZ1GX (   ) 28 ( 21) 60 ( 37) 42 ( 23) 132 ( 85) 67 ( 34) 119 ( 68) 29 ( 14) 114 ( 69) 591 ( 351) CW
OZ0TE 56 ( 12) 58 ( 10) 82 ( 18) 65 ( 16) 82 ( 16) 62 ( 14) 74 ( 12) 30 (  9) 27 ( 11) 536 ( 118) CW
OZ7AEI 40 (  2) 66 (  6) 61 ( 39) 46 ( 26) 73 ( 46) 25 ( 14) 71 ( 41) 21 ( 14) 52 ( 29) 455 ( 217) CW
OZ0J 34 2(   ) 40 (  3) 23 ( 14) 10 (  6) 70 ( 36) 8 (  4) 69 ( 40) 9 (  7) 56 ( 34) 319 ( 144) CW
OZ5BD (   ) 5 (  2) 42 ( 15) 53 ( 14) 63 ( 15) 27 (  5) 38 (  5) 18 (  1) 19 (  4) 265 (  61) CW
OZ7DN 4(  4) 16 ( 13) 42 ( 35) 11 (  9) 57 ( 49) 14 ( 10) 38 ( 35) 14 ( 12) 20 ( 17) 216 ( 184) CW
OZ1TMY (   ) 13 (  4) 28 (  8) 13 (  5) 39 ( 13) 19 (  5) 1 (  1) 1 (  0) 1 (  0) 115 ( 36) CW
OZ1ANE 1 (  1) 16 ( 14) 12 (  7) 19 ( 16) 33 ( 28) 2 (  2) 19 ( 17) 1 (  1) 5 (  5) 108 (  91) CW
OZ8ZS (   ) 43 (   ) 16 (   ) 12 (   ) 18 (   ) (   ) 8 (   ) (   ) 3 (   ) 100 (    ) CW
OZ1DGQ 1 (   ) 5 (  1) 2 (  0) 2 (  1) 43 (  8) (  0) 2 (   ) 4 (  0) 11 (  0) 70 ( 10) CW
OZ2PBS (   ) (   ) (   ) (   ) 1(   ) (  0) (   ) 1 (  1) 1 (   ) 3 (  1) CW

OZ3PZ 143 (138) 294 (291) 319 (319) (   ) 334 (334) 330 (330) 334 (334) 318 (316) 326 (326) 2398 (2388) SSB
OZ1BTE 114 ( 81) 289 (275) 319 (306) (   ) 335 (335) 329 (311) 335 (329) 320 (303) 325 (322) 2366 (2262) SSB
OZ8ABE 133 (125) 278 (270) 301 (296) (   ) 334 (333) 331 (331) 332 (332) 320 (318) 324 (324) 2353 (2329) SSB
OZ1LO 87 ( 71) 251 (243) 297 (296) (   ) 334 (334) 327 (326) 332 (332) 312 (309) 323 (323) 2263 (2234) SSB
OZ1ING 81 ( 59) 223 (181) 218 (156) (   ) 310 (269) 273 (203) 303 (282) 255 (207) 294 (272) 1957 (1629) SSB
OZ5MJ 52 ( 43) 140 (114) 176 (129) (   ) 321 (297) 311 (259) 315 (288) 289 (233) 295 (262) 1899 (1625) SSB
OZ3SK 142 (142) 248 (247) 210 (205) (   ) 334 (334) 132 (116) 334 (333) 74 ( 67) 315 (314) 1789 (1758) SSB
OZ1BUR 36 ( 30) 106 (106) 149 (149) (   ) 327 (327) 251 (249) 309(309)256(255)299 (299) 1733 (1724) SSB
OZ1ACB 0 (   ) 27 ( 25) 141 (135) (   ) 314 (314) 284 (282) 309 (309) 258 (256) 297 (296) 1630 (1617) SSB
OZ7DN 30 ( 20) 143 (133) 153 (139) (   ) 322 (307) 221 (174) 310 (282) 146 (124) 270 (255) 1595 (1434) SSB
OZ2OL 0 (   ) 131 (120) 152 (136) (   ) 309 (306) 190 (180) 282 (280) 194 (172) 257 (243) 1515 (1437) SSB
OZ1ENH 4 (  4) 88 ( 77) 87 ( 62) (   ) 299 (287) 251 (220) 285 (266) 228 (198) 255 (225) 1497 (1339) SSB
OZ5GF 11 (   ) 115 (   ) 159 (   ) (   ) 289 (   ) 170 (   ) 249 (   ) 165 (   ) 238 (   ) 1396 (    ) SSB
OZ4B 51 ( 14) 85 ( 15) 112 ( 18) (   ) 216 (127) 172 ( 58) 213 (102) 205 ( 81) 223 (129) 1277 ( 549) SSB
OZ5JQ (   ) 5 (  4) 31 ( 17) (   ) 274 (249) 223 (155) 271 (238) 205 (150) 243 (188) 1252 (1001) SSB
OZ6AGD 33 (  5) 57 ( 28) 93 ( 45) (   ) 191 (132) 205 (120) 239 (166) 173 (108) 234 (182) 1225 ( 786) SSB
OZ7AX ( 49) ( 86) (107) (   ) (187) (162) (214) (150) (198) (1153) SSB
OZ1CWH 2 (  2) 39 ( 20) 95 ( 35) 1 (   ) 247 (162) 228 (142) 212 (141) 126 ( 61) 193 (128) 1143 ( 691) SSB
OZ1JVX 20 (   ) 73 (   ) 105 (   ) (   ) 240 (   ) 119 (   ) 193 (   ) 102 (   ) 199 (   ) 1053 (    ) SSB
OZ7AEI 26 ( 14) 71 ( 50) 97 ( 81) (   ) 192 (167) 95 ( 69) 177 (137) 63 ( 45) 149 (115) 870 ( 678) SSB
OZ0A 39 ( 18) 52 ( 32) 74 ( 34) (   ) 171 (124) 91 ( 37) 186 (111) 59 ( 13) 178 (101) 850 ( 470) SSB
OZ6EI 3 (   ) 49 ( 41) 57 ( 42) 2 (   ) 197 (169) 32 ( 19) 223 (191) 38 ( 24) 203 (173) 804 ( 659) SSB
OZ4NA 36 ( 14) 65 ( 45) 76 ( 56) (   ) 185 (122) 45 ( 16) 163 (101) 34 ( 13) 181 (105) 785 ( 472) SSB
OZ4VW (   ) 52 ( 29) 60 ( 30) (   ) 109 ( 46) 41 ( 22) 182 (109) 96 ( 53) 204 (154) 737 ( 443) SSB
OZ4ZT 0 (   ) 31 ( 31) 56 ( 56) (   ) 194 (193) 32 ( 30) 185 (185) 20 ( 20) 196 (195) 714 ( 710) SSB
OZ3ABU (   ) 15 (  8) 22 (  8) (   ) 127 ( 90) 123 ( 77) 156 (107) 114 ( 81) 146 (105) 705 ( 476) SSB
OZ0BB ( 14) ( 68) ( 88) (   ) (184) (  5) (192) (   ) (152) ( 703) SSB
OZ1GX (   ) 54 ( 41) 45 ( 33) 2 (  1) 180 (140) 51 ( 27) 170 (116) 23 (  9) 152 (105) 677 ( 472) SSB
OZ0JX 5 (  2) 55 ( 13) 77 ( 30) (   ) 111 ( 58) 83 ( 36) 85 ( 32) 37 ( 11) 106 ( 32) 559 ( 214) SSB
OZ4EL 22 (  0) 34 ( 18) 51 ( 33) (   ) 139 (108) 55 ( 30) 100 ( 62) 40 ( 31) 115 ( 72) 556 ( 354) SSB
OZ8ZS 24 (   ) 72 (   ) 50 (   ) (   ) 95 (   ) 10 (   ) 44 (   ) 30 (   ) 128 (   ) 453 (    ) SSB
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OZ0J 11 (  1) 22 ( 11) 42 ( 22) (   ) 112 ( 75) 2 (  1) 107 ( 57) 15 ( 12) 111 ( 71) 422 ( 250) SSB
OZ2PBS 27 (  0) 34 (  2) 33 (  0) (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 416 (  31) SSB
OZ2JBC 1 (  0) 38 (  3) 49 ( 14) (   ) 98 ( 13) 37 (  2) 92 (  6) 21 (  1) 48 (  7) 384 (  46) SSB
OZ1CF 9 (  2) 37 ( 19) 51 (  5) (   ) 97 ( 45) 9 (  3) 85 ( 30) 5 (   ) 14 (  7) 307 ( 111) SSB
OZ1ANE (   ) 9 (  5) 9 (  5) (   ) 63 ( 49) 35 ( 26) 73 ( 11) 16 ( 11) 46 ( 33) 251 ( 140) SSB
OZ7NB 6 (  1) 26 ( 20) 24 ( 15) 1 (   ) 75 ( 48) 2 (  1) 35 ( 22) 4 (   ) 32 ( 11) 204 ( 118) SSB
OZ1TMY (   ) 30 (  6) 39 ( 15) (   ) 54 ( 12) 15 (  3) 41 (  3) 3 (  1) 13 (  1) 195 (  41) SSB
OZ1DGQ (   ) 3 (  1) 14 (  4) (   ) 55 ( 23) 2 (   ) 18 (  4) 18 (  2) 59 (  6) 169 (  40) SSB
OZ0TE 27 (  4) 16 (  2) 15 (  2) 1 (  1) 20 (  5) 11 (  3) 14 (   ) 9 (  2) 13 (  5) 126 (  24) SSB
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) SSB
OZ5BD (   ) 1 (  1) 29 (  7) (   ) 39 ( 19) 3 (   ) 21 (  7) (   ) 3 (  2) 96 (  36) SSB
OZ1HYI (   ) 8 (  3) 23 (  5) (   ) 38 (  3) 13 (   ) 10 (  1) 1 (   ) (   ) 93 (  12) SSB
OZ1MES (   ) 3 (  3) 14 (  4) (   ) 28 ( 11) 5 (  1) 21 (  5) (   ) 8 (  3) 79 (  27) SSB

OZ8ABE 40 ( 22) 114 ( 80) 179(130) 158(107) 264(227) 192 (135) 236(197) 136 ( 92) 147(109) 1466 (1099) RTTY
OZ5MJ 6 (  4) 65 ( 58) 102 ( 73) 64 ( 39) 285(264) 119 ( 53) 261(218) 69 ( 45) 201(149) 1172 ( 903) RTTY
OZ1BTE 17 (   ) 82 (   ) 135 (   ) 97 (   ) 220 (   ) 141 (   ) 199 (   ) 84 (   ) 110 (   ) 1085 (    ) RTTY
OZ1BUR 3(  1) 44( 21)69 ( 37) 57 ( 33) 223(206) 81 ( 51) 196(176) 62 ( 45) 114(105) 849 ( 675) RTTY
OZ9GA 11 (  4) 71 ( 58) 88 ( 67) 24 ( 16) 166(139) 34 ( 26) 152(133) 18 ( 14) 101 ( 87) 665 ( 544) RTTY
OZ2JP 23 (   ) 54 (   ) 74 (   ) 43 (   ) 128 (   ) 53(   ) 89 (   ) 33 (   ) 44 (   ) 541 (    ) RTTY
OZ1ENH (   ) 15 ( 11) 14 ( 10) 3 (  2) 194(174) 12 (  8) 146(124) 3 (  3) 61 ( 43) 460 ( 375) RTTY
OZ6EI (   ) 30 ( 16) 39 ( 20) (   ) 130(102) 8(   ) 95 ( 63) 1 (  1) 75 ( 49) 378 ( 251) RTTY
OZ1ING (   ) 29 (  1) 33 (  3) 9 (  4) 115 ( 47) 13 (  6) 110 ( 38) 12 (  5) 35 (  5) 356 ( 109) RTTY
OZ7AEI 1 (   ) 36 (  6) 43 (  5) 20 (  1) 81 ( 15) 15 (   ) 51 ( 10) 3 (   ) 13 (  2) 263 (  39) RTTY
OZ7DN (   ) 13 (  8) 18 (  8) (   ) 132(116) 1 (  1) 53 ( 37) (   ) 19 ( 10) 236 ( 180) RTTY
OZ1JVX (   ) 15 (   ) 40 (   ) 19 (   ) 79 (   ) 3 (   ) 38 (   ) 7 (   ) 21 8(   ) 222 (    ) RTTY
OZ4EL (   ) 23 ( 13) 29 ( 10) (   ) 66 ( 38) 3 (  2) 51 ( 22) 2 (  1) 23 ( 12) 200 (  99) RTTY
OZ1CWH (   ) (   ) 6(  1) (   ) 36 ( 10) 1 (  1) 36 (  4) 2 (   ) 32 ( 10) 113 (  26) RTTY
OZ2JBC (   ) 22 (  2) 29(   ) 1 (   ) 17 (  1) 6 (   ) 15 (   ) (   ) 2 (   ) 92 (   3) RTTY
OZ1ANE (   ) 4 (  3) 11 (  2) 7 (  5) 42 ( 29) 2 (  2) 11 (  6) (   ) (   ) 77 (  47) RTTY
OZ8AGB (   ) 6 (  3) 15 (  2) 4 (  2) 46 ( 21) (   ) 5 (   ) (   ) 1 (   ) 77 (  28) RTTY
OZ1DGQ (   ) (   ) (   ) (   ) 63 ( 12) 1 (   ) 1 (  1) 7 (   ) 2 (   ) 74 (  13) RTTY
OZ2PBS 1 (   ) 1 (   ) 3 (   ) 1 (   ) 3 (   ) (   ) (   ) 1 (   ) (   ) 10 (    ) RTTY

OZ8ABE (   ) (   ) (   ) (   ) 73 ( 25) 2 (  1) 14 (  8) (   ) (   ) 89 (  34) SSTV
OZ6EI (   ) 2 (   ) (   ) (   ) 25 ( 19) 1 (   ) 11 (  3) (   ) 9 (  4) 48 (  27) SSTV
OZ1ING (   ) 4 (   ) (   ) (   ) 28 (  2) (   ) 4 (  1) (   ) (   ) 36 (   3) SSTV
OZ4EL (   ) 1 (  1) (   ) (   ) 13 (  4) (   ) (   ) (   ) (   ) 14 (   5) SSTV
OZ1ANE (   ) (   ) (   ) (   ) 6 (  2) (   ) (   ) (   ) (   ) 6 (   2) SSTV

Båndlandelisten.

Hovedformålet med båndlandelisten er at øge aktiviteten på HF. Du behøver ikke at have et resultat i toppen af
listen for at deltage. Du kan være helt sikker på, at de øverste på listen har brugt mange timer eller år på at nå så
langt, som de er !  Jo før du får startet med systematisk DX-jagt, jo hurtigere når du toppen. Hvis du har  kørt DX
i mange år uden at have styr på dine båndlande, er det sværeste måske at få styr på, hvad du allerede har på de
forskellige bånd. Heldigvis findes der en masse logprogrammer, som kan klare det hele for dig, når du først har
tastet dine QSO'er ind.

Listen viser kørte og (bekræftede) lande - eller entities, som ARRL nu kalder det. Listen er splittet op i MIXED, CW,
SSB, RTTY (alle digital modes) og SSTV. Der er mulighed for at figurere på en eller flere lister. Hvis du ønsker at del-
tage, er det ikke nødvendigt at fylde hele listen ud. Oplys bare det, du lige nu har styr på. Tallene på listen er
nugældende entities. Deletede entities må ikke tælles med. For øjeblikket er der 335 gældende entities.
Solplettallet er for alvor på vej ned, det betyder, at der kun er få og små åbninger på 10 og 12 meter, hvorimod
80 og 160 meter er ved at komme til live igen. 

Denne gang er der en enkelt ny deltager på listen, som er for alle danske radioamatører (også klubstationer, selv
om disse endnu ikke har indsendt deres tal), og deadline for næste liste er den 10. juni 2006. Oplysningerne sen-
des til OZ1ACB, Allis enten med postvæsenet, på e-mail oz1acb@qrz.dk med subjekt "båndlandeliste" eller via DX-
clusternettet. Det vil være lettest for Allis, hvis I skriver jeres lister lodret. Husk at tælle tallene sammen og at angi-
ve mode.

Båndlandelisten kan du, udover en masse andre gode informationer også finde på Danish DX Groups hjemmesi-
de: 

http://www.ddxg.dk.
God DX-jagt.

Vy 73 de OZ7YY, Finn.
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Ny førstegangsforbindelse
Som den eneste OZ-station lykkedes det OZ1LPR at
køre DX-peditionen 3Y0X på Peter 1. Island via moon-
bounce på 144 MHz. Forbindelsen, der var en random
QSO, fandt sted den 18. februar kl. 04:17 UTC via digi-
mode JT65B. Peter modtog rapporten OOO  og sendte
RO.
3Y0X's EME-log kan man finde via hjemmesiden 

www.peterone.com .
Det fremgår af loggen, at ekspeditionen i dagene 13.
til 19. februar kørte i alt 119 QSO'er på 2 meter via
månen. Heraf var kun én med CW (W5UN), - resten var
med mode JT65A eller JT65B. I kommentarerne til
loggen står, at 3Y0X aldrig blev QRV på 70 cm samt at
man aldrig hørte eller kørte noget på 6 m.
OZ1LPR skriver i sin rapport bl.a.:
Brugte en del tid på, at det kunne lade sig gøre. Bl.a.
stod jeg og min far (OZ1LPQ) hele dagen fra klokken 7
til 19 og lavede EME antenne i 2 graders varme og
regnvejr. Resultatet betaler så den kolde fornøjelse
hjem igen. Billeder af min nye antenne kan ses på
www.oz1lpr.dk 
På Peters hjemmeside kan man læse, at hans 144 MHz
rig består af en Icom 756 Pro II, en LT2S MKII transver-
ter samt et 1 kW PA med YL1050 og TH347 power
amplifier til EME. Antennen består af 2 stk. 10 element
kryds-yagier (M2XP20, fuld elevation) 15 m over jorden
og 55 m over havet. Antennen er forsynet med en
hjemmebygget PA3BIY forforstærker.
QSO'en OZ1LPR - 3Y0X er den første (og indtil nu ene-
ste) mellem OZ og 3Y på 144 MHz. Tillykke til Peter.

OZ1LPR's 144 MHz EME-antenne, 2 x 10 element
M2XP20, fotograferet en grå vinterdag. Billedet er
fundet på hjemmesiden www.oz1lpr.dk

3Y0X´s 144 MHz EME-antenne, 4 x 9 element yagi,
under opsætning i sneen på den kolde QTH Peter 1.
Island.
Foto fundet på ekspeditionens hjemmeside:

www.peterone.com

Monaco på 50 og 70 MHz
Via forskellige kilder er jeg kommet i besiddelse af en
meddelelse fra 3A2LF, der er sekretær for Monacos
amatørradio forening A.R.M. (Association de radioa-
mateurs de Monaco). Meddelelsen oplyser om de nye
frekvenstildelinger i Monaco, som trådte i kraft 26.
januar 2006. Med særlig interesse læser man, at fre-
kvensområderne 50,000 - 52,000 MHz samt 70,000 -
70,500 MHz er stillet til rådighed for monegaskerne.
Tildelingen er sekundær og deles med andre for hele 4
m-båndets vedkommende samt for området 51,200 -
52,00 MHz.
Jeg mener at kunne huske, at myndighederne i Mona-
co kun har tilladt amatørtrafik på 50 MHz i en meget
kort periode i midten af 2000. Det er derfor glædeligt,
at man nu kan forvente at høre dem på både 6 og 4 m
under den kommende sommers forhåbentlig mange
Es-åbninger.

Andet 4 m nyt
I følge meddelelser på www.70mhz.org har følgende
CT- og CU-stationer fået speciel tilladelse til at køre på
4 m:
CT1HZE, Aljezur - Algarve.
CU8AO, Santa Cruz das Flores - Acores.
CT1FFU, Caldas da Rainha.
CT1FJO, Santarem.
CT1JAD, Carvoeiro - Algarve.
CT1QP, Lisboa.
CT1FJC, Algarve.

Det ser ud som om, at telemyndighederne i Portugal
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har fastsat en effektgrænse på 25 watt EIRP for opera-
tion på 4 meter-båndet.

Via Uffe, PA5DD, er modtaget en meddelelse fra
Costas, SV1DH, der går ud på, at de græske telemyn-
digheder snart vil allokere et 50 kHz bredt segment i 4
meter-båndet (fra 70,20 - 70,25 MHz) til græske radio-
amatører. Tilladelsen vil blive givet på en midlertidig
eksperimentel basis (det samme gælder for brugen af
50 MHz i Grækenland). Dette er endnu en god nyhed,
som giver mulighed for at tilføje endnu nogle DXCC-
lande (SV, SV5, SV9 og teoretisk SY - Mount Athos) til
samlingen på 4 m. Lad os håbe, at tilladelserne træder
i kraft inden den kommende Es-sæson slutter.

Næste solpletmaksimum - ny forudsigelse
At læse om forudsigelser af kommende solpletmaksi-
maers størrelse er næsten ligesom at læse dagspressens
linde strøm af meddelelser fra eksperter, der har
undersøgt hvad det er sundt at spise. Hvad man skulle
holde sig fra at indtage i sidste uge, kan man roligt
proppe i sig med nu.
I oktober 2005 refererede jeg nogle forskeres forudsi-
gelser vedrørende det kommende solpletmaksimum
(cyklus 24). For radioamatører var denne forudsigelse
nedslående, - næste maksimum forventedes nemlig at
blive lavt, ja, måske det laveste siden 1906!
Heldigvis er der andre forskere, som er kommet til et
mere optimistisk resultat. Videnskabsmænd og - damer
fra NCAR (National Center of Atmospheric Research) i
Boulder, USA, har - ved at anvende en på centret nyligt
udviklet computermodel af solens dynamik - beregnet,
at den næste solpletcyklus vil blive 30 - 50 % kraftige-
re end den, vi er på vej ud af. Se, det er jo en hel anden
snak. Alt efter hvad man lægger i denne forudbereg-
nings resultat, kan næste maksimum måske alligevel
gå hen at blive stort, ja måske i nærheden af det
største i nyere tid, nemlig cyklus 19, der toppede i åre-
ne 1957 - 58! NCAR's forskerteam har stor tiltro til
deres forudsigelse, fordi man ved nogle testkørsler af
den omtalte computermodel har været i stand til at
simulere størrelsen af de sidste 8 solpletcyklusser med
en nøjagtighed på 98 %. 
Hvis du vil vide mere om den nye forudsigelse, så kig
på hjemmesiderne:

www.ucar.edu/news/releases/2006/sunspot.shtml
www.nasa.gov/home/hqnews/2006/mar/HQ_06087_sol

ar_cycle_prt.htm
Stort eller lille solpletmaksimum næste gang? Hvem
får ret? Vi ved det ikke før det er passeret om formo-
dentlig 5 - 6 år.

Beacon GB3VHF
Fra gruppen bag den britiske beacon GB3VHF er mod-
taget en meddelelse, som her bringes i et korfattet
sammendrag:
Efter flere årtiers fremragende tjeneste er GB3VHF på
144,430 MHz den 26. februar 2006 blevet erstattet af
en ny moderne beacon-sender, som indeholder flere
nye features. GB3VHF er placeret i Wrotham i Kent
(JO01DH).
Den nye beacon, som er resultatet af et års design- og
konstruktionsarbejde af et hold bestående af 4 radioa-
matører, indeholder faciliteter, hvoraf nogle aldrig før
er blevet benyttet i forbindelse med amatørradio bea-
coner.
Hjertet i beaconen er en DDS (Direct Digital Synthesi-
ser), som er designet, konstrueret og programmeret af
Andy Talbot G4JNT.Synthesiseren genererer et signal
direkte på 72 MHz. Dette signal ledes gennem L/C- og
krystalfiltre, hvorefter det dobles til 144 MHz og føres
til et PA-trin. DDS' klokkekredsløb vil blive låst v.h.a. en
GPS-modtager. Dette vil give en langtidsstabilitet, der
er bedre end 10-12. Radiofyrets CW-bærebølge (mark)
vil have en frekvens, der er eksakt 144,430000 MHz.
Den vigtigste feature i den nye beacon er, at man ved
anvende en DDS, kan programmere den til at sende
med forskellige modulationsarter. Som tidligere vil
radiofyret sende sit kaldesignal og lokator i morseko-
de, blot anvendes nu A1A (on/off-nøgling) i stedet for
FSK.
For at gøre det muligt at monitorere beaconen ude på
ekstreme afstande, vil den i tillæg sende sit kaldesignal
og lokator v.h.a. den digitale mode (WSJT) JT65B.
Ved anvendelse af en GPS-kontrolleret klokke i DDS'en
er det muligt at lave en meget præcis timing af nøgle-
sekvensen. JT65B-sekvensen vil starte hvert lige minut
(efter klokken "hel") og vare i 48 sekunder. Morsese-
kvensen påbegyndes ved starten af hvert ulige minut
(efter klokken "hel") og varer i 13 sekunder.
I tilfælde af et GPS-låsen mistes, vil JT65B-sekvensen
blive stoppet og erstattet af morsesekvensen, indtil
GPS-låsning igen er etableret.
Beaconens RF-sektion er designet af Sam Jewell
G4DDK. Output er 30 watt.
Strømforsyningerne er designet og bygget af David
Bowman G0RMF.
Chris Whitmarsh G0FDZ, som er beacon-bestyrer, har
produceret kabinetter m.m. og har integreret fyrets
forskellige moduler og enheder i denne hardware.
Det nye beaconudstyr er kun fjerde generation siden
GB3VHF blev sat i drift i 1959 ved udgangen af det
internationale geofysiske år (IGY). Vores egen OZ7IGY
er altså kun et par år ældre.
GB3VHF's antenner er de samme som tidligere. De be-
står af to 3 element yagier, der peger i retningerne 288
og 348 grader, og som er placeret på en mast 48 m over
jorden. Koten på stedet er ca. 213 m.o.h.
Software til dekodning af JT65B kan hentes på internet
på WSJT web-siden

http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/.
For at dekode JT65B-sekvensen, indstiller man sin mod-
tager (stilling USB) 1500 Hz under beaconens frekvens,
d.v.s. skalavisningen skal være 144.4285 MHz.
Gruppen vil meget gerne have rapporter om, hvordan
GB3VHF modtages.
Yderligere detaljer om beaconens DDS kan man finde
på Andy Talbot's webside, der har adressen:

http://www.scrbg.org/g4jnt/

For 50 år siden
Det tog sin tid, men endelig lykkedes det! Over Sun-
det på 70 cm. VHF-spalten i OZ fra april 1956 inde-
holder en omtale af denne skelsættende begivenhed
i dansk-svensk VHF-historie: Den første tovejsforbin-
delse på 70 cm mellem de to lande. QSO'en fandt
sted den 26. marts 1956, og de to parter var SM7BZX
i Malmø og OZ1PL i Taarbæk. Begge anvendte udstyr,
der afgav ca. 5 watt til antennen, der på den svenske
side var en 6 elem. beam og på den danske en 16 ele-
ment. Rapporterne var R5 S5 begge veje.
OZ april 1956 udkom i øvrigt - lidt forsinket p.g.a. en
typografstrejke - som et VHF-specialnummer, og
indeholdt flere konstruktionsartikler om VHF-udstyr.
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Den fulde ordlyd af den udsendte meddelelse samt
mere information om og fotos af beaconen findes på:
http://www.g0afh.com/gb3vhf/

Det kolde vintervejr i februar/marts har sat sit præg på
de troposfæriske udbredelsesforhold, der øjensynligt
har været helt normale. Samtidig har solaktiviteten
været helt i bund, - og Es-sæsonen starter først i maj
måned. Så alt i alt har der ikke været meget at råbe
hurra for hvad angår løftede forhold på VHF, UHF og
mikrobølger. Dette faktum har tilsyneladende smittet
voldsomt af på lysten til at sende en rapport til VHF-
redaktionen. Ved deadline den 17. marts var der såle-
des ikke modtaget en eneste, så denne udgave af
båndrapporter bliver meget kort.

Diverse satellit info
I al stilhed har en ny lille satellit med udstyr til ama-
tørbåndene ombord set dagens lys. Det drejer sig om
en japansk cube-satellit med betegnelsen Cute-1.7,
som blev opsendt 20. februar 2006. Satellitten er byg-
get af studerende ved Tokyo Institute of Technology
Matunaga Laboratory for Space System (LSS).
Den medfører bl.a. en digital transponder med uplink
på 1268,5 MHz (GMSK, 9600bps, Ax.25 protocol eller

SRLL protocol) og downlink på 437.505MHz. Der skulle
endvidere være en CW-beacon på 437.385MHz. Kreds-
løbet var forud planlagt til at se sådan ud: solsynkront
med en inklination på ca. 98 grader, perigæum: ca. 290
km og apogæum: ca. 750 km. Om dette kredsløb blev
opnået ved opsendelsen er uklart. AMSAT har tildelt
den nye satellit betegnelsen CO-56 (Cubesat-Oscar-56).
(En forgænger til Cute-1.7, Cute-1, har lidt forsinket
fået betegnelsen CO-55). Læs mere på: 

http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cute1.7/index_e.html

Såkaldt flight model af Cute 1.7. Målene er 200 x 100 x
100 mm.

Som forventet er "rumdragt-satelliten" SuitSat (AO-
54) gået til de evige satellitmarker. De sidste signaler
blev hørt fra Suitsat den 18. februar. Det oplyses, at der
har været mere end 9 millioner internet hits på dens
hjemmeside

http://www.suitsat.org

Båndrapporter

Satellitter
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Contestkalender
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
02. maj 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
6-7 maj 14-14 UTC SSA Nordiske Majtest  *
09. maj 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
11. maj 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
16. maj 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
18. maj 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
23. maj 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

* Se regler efter resultaterne.

NAC resultater

Klasse 1,  50MHz Standard, Februar 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ6OM JO55EJ 9 8 1298 7992
2 OZ2PBS JO55XJ 18 6 326 4533
3 OZ1MFP JO55SK 11 6 270 3995
4 OZ1MG JO65CO 6 4 157 2377

ODX: OZ6OM - OH8LRB (KP24HQ) 1298 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 25 17 1599 20519
2 OZ9KY JO45VX 23 15 1091 14010
3 OZ6EI JO45TT 2 2 166 1188

ODX: OZ2LD - LZ5KK (KN23XU) 1599 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 11 6 1064 5791
2 OZ7IS JO65DQ 9 3 115 1850
3 OZ1MG JO65CO 9 3 105 1820
4 OZ1WN JO65CT 5 3 113 1728
5 OZ2PBS JO55XJ 9 2 77 1391
6 OZ9PP JO47VA 1 1 267 767
7 OZ1EBA JO45VX 5 1 36 587

ODX: OZ2LD - G4IGO (IO80NW) 1064 km.
OZ2PBS : Hvor blev Fynboerne & Jyderne af i denne
Contest ???? OZ9PP : Jeg lyttede en time uden at høre
andet end OZ2LD og OZ7IGY. 
OZ1EBA : Lidt flere point og QSO'er ønskes næste
gang ...

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

1 OZ1FF JO45BO 37 22 743 23536
2 OZ9KY JO45VX 29 18 787 17857
3 OZ2LD JO54TU 28 18 707 17747
4 OZ7IS JO65DQ 19 11 662 8955

5 OZ1BGZ JO65AP 15 10 647 7526
6 OZ9ZZ JO46QK 12 6 257 4844
7 OZ7DX JO66DA 3 3 44 1575
8 OZ2M JO65FR 3 1 53 608

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.
OZ1BGZ : Hørte OH0JFP kalde CQ, med signal 55, for-
modentlig via fly reflektion. Kørte som sædvanlig Uffe
PA5DD og PA0S.

Microbølge i alt februar 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ9ZZ JO46QK 5102

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

1 OZ9ZZ JO46QK 6 3 121 2292
ODX: OZ9ZZ - OZ1FF (JO45BO) 121 km.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 5 2 121 2810
ODX: OZ9ZZ - OZ1FF (JO45BO) 121 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 60 32 707 32795
2 OZ1MFP JO55SK 52 27 582 25363
3 OZ2PBS JO55XJ 56 25 616 24156
4 OZ9ZZ JO46QK 49 25 769 24132
5 OZ7SKV JO46ML 42 19 707 19981
6 OZ4VW JO45UT 32 19 651 16989
7 OZ7EDR JO55EJ 35 20 542 16946
8 OZ1MG JO65CO 35 18 561 15058
9 OZ8ERA JO66HB 41 15 531 15016

10 OZ5ER JO65CT 32 14 381 12240
11 OZ1AOO JO65GR 18 8 345 6123
12 OZ5BD JO55UM 14 7 438 4974

ODX: OZ9ZZ - SP2PIK (JO93VA) 769 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 192 57 863 106306
2 OZ1IEP JO55XU 165 53 800 83714
3 OZ1ALS JO45VA 134 45 744 69999
4 OZ1BEF JO46OE 115 43 767 65121
5 OZ5GX JO57DJ 64 26 628 27840
6 OZ5ESB JO45FL 35 18 639 20228
7 OZ2TF JO46PE 26 21 625 19704
8 OZ2GM JO56DT 32 13 562 11187
9 OZ7TOM JO46IX 9 7 430 5556

ODX: OZ9KY - F5PEJ (JN09XT) 863 km.
Klasse 5,  432MHz Standard, Marts 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

CCoonntteessttrreessuullttaatteerr
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OZ5TG Verner Topsøe
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
E-mail: OZ5TG@edr.dk
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1 OZ1MFP JO55SK 41 21 561 18081
2 OZ7IS JO65DQ 33 16 527 12993
3 OZ6HY JO45WA 28 14 503 12376
4 OZ2PBS JO55XJ 34 12 601 9894
5 OZ5ER JO65CT 23 12 603 9170
6 OZ9ZZ JO46QK 23 9 572 8722
7 OZ9PZ JO56EE 13 8 353 6056
8 OZ1MG JO65CO 23 8 436 5992
9 OZ2GM JO56DT 13 9 395 5366
10 OZ5BD JO55UM 12 6 246 4066

11 OZ1AOO JO65GR 14 6 212 3958
12 OZ8ERA JO66HB 12 5 217 3439

ODX: OZ5ER - DB6NT (JO50VJ) 603 km.
OZ9PZ: Dejligt at være med igen har været qrt gennem
en del år.

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

1 OZ9KY JO45VX 100 43 787 58811
2 OZ1IEP JO55XU 60 31 800 32173
3 OZ2LD JO54TU 46 25 707 26020
4 OZ1FF JO45BO 38 22 743 24617

ODX: OZ1IEP - DF9IC (JN48IW) 800 km.
OZ1IEP : only qrv from 20:45

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

1 G4DEZ JO03AE 8 8 1358 10017
2 GX7VHF JO01OV 5 5 1474 5997

ODX: GX7VHF - OH0JFP (KP00AB) 1474 km.
GX7VHF : Only 5 QSO's  Best DX 1474kms  OH0JFP on
CW.  Band very flat although LX0SIX heard solid 579.
Poor band activity.  Heard but did not work SM6WET
and SM6MVE on JT6M peaking 7dB.  OZ6OM Bjorn,
worked with difficulty peaking 10dB.  LA4LN Tom wor-
ked in 12 minutes on CW with 2-3 second pings.

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

1 DA0T JO43VI 107 38 781 51066
2 PA4PS JO33GH 73 32 670 37056
3 DG7TW JO43TX 63 31 701 33584
4 DK0LX JO53HR 59 29 703 32990
5 PI4TUE JO21RK 38 21 762 26529
6 DL0VV JO64AD 46 25 608 25706
7 DL0NO/P JO53AT 56 23 711 25645
8 ON5AEN JO10VW 28 17 832 21777
9 DL5AG JO43DN 39 20 655 19844

10 DL1HTO JO61CU 25 19 542 17307
11 PA5DD JO22IC 15 8 734 12021
12 SP1YSZ JO73GJ 17 14 570 11320
13 SP2FAV JO94MA 15 11 713 10400
14 DJ8MS JO64AD 17 8 593 7668
15 LY2FN KO14XV 20 8 705 6340
16 SQ3MU JO72PR 8 6 508 5233
17 DL3OJ JO42QI 7 6 449 4994
18 DL6OBH JO42QI 4 4 415 3104
19 SP3NYF JO72PR 2 2 331 1328

ODX: ON5AEN - SK7CY (JO65VK) 832 km.

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

1 DJ8MS JO64AD 46 29 717 27736
2 PA5DD JO22IC 15 9 659 11528
3 RX1AX KO59EW 7 5 497 4315
4 SP1YSZ JO73GJ 3 3 320 2082

ODX: DJ8MS - SM0FZH (JO99HI) 717 km.

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

1 DF9IC JN48IW 14 11 787 12425
2 PA5DD JO22IC 14 8 680 10995

ODX: DF9IC - OZ9KY (JO45VX) 787 km.

Testindbydelse

SSAs Nordiske Majtest 2006 
Deltagere: Alle licenserede amatører i Åland, Dan-

mark, Færøerne, Finland, Norge og Sveri-
ge.

Tid: 6. - 7. maj lørdag kl. 1400 til søndag kl.
1400 UTC.

Frekvenser: 50 MHz og op. Gældende båndplaner skal
overholdes.

Mode: CW, SSB, AM, FM. QSO via repeater eller
satellit er ikke tilladt. Crossband QSO'er er
ikke tilladt.

Definitioner:
Single operatør: Stationen kørt af en
enkelt operatør, uden assistance under
testen, med privat ejet udstyr og antenne.
Multi operatør: Alle andre.

Sektioner:
a) 50 MHz single operatør
b) 50 MHz multi operatør og klubstatio-

ner
c) 144 MHz single operatør
d) 144 MHz multi operatør og klubstati-

oner
e) 432 MHz single operatør
f) 432 multi operatør og klubstationer
g) 1,3 GHz single operatør
h) 1,3 GHz operatør og klubstationer
i)  2,3 GHz single operatør
j) 2,3 GHz multi operatør og klubstatio-

ner
Rapport:

RS(T) + QSO nr. + locator, f. eks. 549 001
JO55WW. QSO nr. starter på 001 for første
kontakt pr. bånd.

Points: 50, 144, 432 og 1,3 GHz 1 point/km + 500
bonuspoints pr. WWL.
Microbølge: 1 point/km * båndmultiplier
+ 500 bonuspoints pr. felt uanset bånd.
Båndmultipliers:
2,3 GHz *2
5,7 GHz *4
10 GHz *5
24 GHz *6
47 GHz *7
o.s.v.

Diplomer: Den bedste i hver klasse får test diplom.
Log: Separate logs for hvert bånd med angi-

velse af klasse og operatør (single eller
multi).
Region 1 testlog bør anvendes og skal
indeholde dag, UTC, call, RST sendt, RST
modtaget og locator, frekvens, points og
bonuspoints i nævnte rækkefølge.
Loggene skal sendes senest 14 dage efter
testen til:
Mail: vhfcontest@svessa.se eller 
Tommy Bjørnstrøm, 
Dr. Sydowsgata 32, 2 tr., 
413 24 Gøteborg, Sverige.
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The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 9 fortsat.
Den Amerikanske 'straight key' og dens brug
Stangen på nøglen er generelt relativt tynd og akslen
er typisk placeret så forenden er længere end bagen-
den, og er ofte er bøjet nedad hen mod selve tasten.
Dens taste er flad øverst og kan have en underskive
(oprindeligt designed for at beskytte operatøren for
høje strømstyrker i selve stangen). Det øverste af
tasten skulle være omkring halvanden til to tommer
over bordet (ca. 4 - 5 cm), og have justering for op-og-
ned bevægelserne (normalt omkring 1/16 tommes
bevægelse ved tasten, men justeres så det passer ope-
ratøren bedst). 1/16 tomme svarer til 1,6 mm.
Nøglen bør placeres langt nok tilbage fra bordkanten
(omkring 18 tommer, 46 cm), så albuen er placeret ved
bordkanten. Operatørens arm hviler let på bordet med
hans håndled hævet over bordet, mere eller mindre
'fladt'. Hans pegefinger hviler ovenpå tasten og lange-
fingeren normalt på tasten nær ved kanten. Tommel-
fingeren hviler let mod den anden kant af tasten, eller
rører den ikke. (Eleven bør finde den placering der er
mest behagelig for ham). Bevægelsen af tasten nedad
for at lukke nøglen, og opad for at åbne den sker ved
bevægelser af hånden, som drejes i håndleddet: enden
af fingeren bevæges ned medens håndleddet bevæges
let opad, og omvendt, uden nogen samtidig fingerbe-
vægelse. Tastens bevægelse opad sker via den indbyg-
gede fjeder i nøglen, men kan hjælpes med tommel-
fingeren.
Walter Candler's råd til professionelle telegrafister
under træning (for at undgå udvikling af smertefuld
'glasarm', seneskedehindebetændelse) var følgende:
• Hold tasten mellem tommel og de første to fingre, i

stil med den måde du holder en blyant. Hold den
fast men klem ikke, og slip ikke medens du sender.

• Håndleddet, ikke fingrene eller hele armen, gør
arbejdet når tasten går ned og op. Hvil ikke hånd-
leddet på bordet.

• Pas på sendearmen - musklerne i underarmen bærer
armens vægt. Hold armen afslappet og let når du
bevæger tasten ned og op - Umiddelbart under
albuen på undersiden af armen er der en nerve som
går tæt på overfladen. Hvis nerven presses mod bor-
det kan den begynde at give krampe i armen og
bevirke telegrafistlammelse ('glasarm' eller skrive-
krampe). Hvis det sker, så læg en blød pude under
for at lette forholdene.

• Der er ingen grund til at spilde energi på fjedrene.
Nøglens returfjeder behøver ikke at være spændt
for meget, bare nok til at holde kontakterne fra hin-
anden.

• Kontakterne bør kun have afstand nok så det er let
at åbne og lukke. En nøgle er umiskendeligt en per-

sonlig genstand. Enhver der har fået sin egen nøgle
justeret så den føles helt rigtig vil være ukomforta-
bel at sende med for en anden person, selv om den
ser nøjagtig ud som hans. Hvis du placerer to for-
skellige nøgler af samme design, med samme
spænding og kontaktafstande, vil de alligevel føles
forskellige. De er lige så individuelle som violiner.

Opnå færdighed. Fejl og automatisme
For den øvede telegrafist flyder tegn og ord uden
bevidste tanker. Ordentlige og tilstrækkelige øvelser
har gjort funktionen vanemæssigt, automatisk og
uden at det volder anstrengelser, næsten som at tale.
Imidlertid, hvis noget forstyrrer træder hjernens
bevidsthed til og prøver at lave korrektioner og over-
tage kontrollen. Hvis disse bevidste forstyrrelser
fortsætter kan det fjerne vanen, hvilket resulterer i
mere anstrengelse end nødvendigt, for at sende nøjag-
tigt. Dette giver anspændthed, og snart finder man ud
af at man arbejder imod sig selv, og (med håndnøgle)
hvis man sender i lange perioder kan det udvikle 'gla-
sarm' (se Walter Candler's råd). Men mesteroperatøren
sender ikke en unødvendig prik eller streg.
Hvad med fejl lavet under afsendelse? Hvis du laver en
fejl medens du sender, så ret den hvis nødvendigt,
glem det derefter og fortsæt roligt med afsendelsen.
Lad os ikke blive anspændte og starte med bekymrin-
ger om at lave flere fejl (så som: 'Nu må jeg ikke gøre
det igen!'). Hvis det plager dig så fokuser din opmærk-
somhed bare nogle få øjeblikke på afsendelse af hvert
enkelt ord (eller måske hvert bogstav) efterhånden
som de kommer, send jævnt og med korrekte mellem-
rum, og fortsæt så normalt hvis der ikke er sket noget.
Det vil hjælpe med at skabe en positiv og konstruktiv
holdning i stedet for en negativ holdning. For rettelse
af fejl varierer den generelle praksis: otte prikker (som
HH afsendt uden mellemrum mellem bogstaverne) er
den officielle standard, men det er ret almindeligt at
bruge et spørgsmålstegn og så sende ordet (eller fra
det foregående ord) igen uden fejl. Hvis du sidder og
sludrer med en anden operatør ('rag chew') kan du
bare holde et øjebliks pause, og så gentage hvad du
sendte forkert, og derefter fortsætte. På den anden
side, da det sædvanligvis er begyndelsen af ordene der
er det vigtigste, hvis nok af ordet er blevet sendt kor-
rekt kan det være bedst at stoppe et øjeblik og deref-
ter fortsætte uden kommentarer. Vi ville selvfølgelig
ikke gøre dette midt i en formel meddelelse.

Personlige karakteristikker - Hånden ('Fist')
Al afsendelse, med alle typer håndnøgler, vil vise små
personlige spidsfindigheder, eller karakteristikker der
samlet kaldes din 'fist' (hånd), som ubevidst udvikler

CCWW  --  hhjjøørrnneett
Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Lærkevej 11
7441 Bording
Email: OZ1CAR@edr.dk
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Plankeværkslytter, 
Er det en amatør, der er transportabel og sidder på et
plankeværk ?
Højt sandsynlig ikke.
Min afdøde morbror fortalte en gang mange spænd-
ende ting fra radioens barndom. Han var egentlig Ole
opfinder og byggede de første modtagere på hans hje-
megn. Han lavede engang om på sin modtager, så høj-
taleren eller hovedtelefon gik til indgangen og signa-
let gik ud i antennen i stedet for, og kom derved til at
forstyrre Danmark radio. 
Et par dage senere kunne man læse i avisen, at der
havde været en pirat i gang i retning Blåvand og i de
tider, hvor det ikke var legalt og arbejde med radio,
blev antennerne gemt af vejen på plankeværkerne,
deraf skulle udtrykket plankeværkslytter forekomme. 
Har du et andet forslag til dette emne?

Båndrapport fra OZ-DR2197
CALL Dato/UTC MHz Info.
K6MYC 08.02/0738 3.7
8P6QM 17.02/1306 21 MM-NET
ZL4AP 18.02/0737 3.7
LX1HD 27.02/0738 7
CN8SG 27.02/1300 21
FG5FC 27.02/1435 21
NP4Z 04.03/1344 21
PJ4G 04.03/1345 21
HI3CCP 04.03/1348 21
FS5KA 04.03/1404 21
WP2Z 04.03/1410 21
YV3AZS 05.03/0703 3.7
TI1C 05.03/1354 21
TF3ZA 06.03/1510 14

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL.

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

Redaktion:

sig efterhånden som dygtigheden og erfaringerne vok-
ser, ligegyldigt hvor præcis en operatør prøver at være.
Det er derfor at en modtagende operatør øjeblikkeligt
kan genkende afsenderen og sige 'Jeg kender denne
fist', selv før vedkommende har identificeret sig selv.
Vores fist kan også røbe vores humør, ophidselse,
udmattelse, kedsomhed eller dovenskab - på samme
måde som vores stemmer ofte gør.
Den type håndnøgle der bliver brugt kan også påvirke
afsendelsen. Dette betyder dog ikke at der ikke kan
sendes højkvalitets kode fra enhver af disse håndnøg-
letyper, men mere at deres specielle konstruktioner og

brug kan have en tendens til at frembringe visse karak-
teristikker.
Med en håndnøgle, side-swiper eller bug (Vibroplex-
type) er det let at sende koden på en stødvis eller hak-
kende måde, ligesom man kan lave længere eller kor-
tere prikker og streger overalt eller indenfor bestemte
tegn. En almindelig fejl ved brug af en bug er at lave
prikkerne for hurtige, sammenlignet med stregerne.
Side-swipere har en tendens til at fremme meget ulige
takt på tegnene. Uanset hvilken type af disse nøgler
man bruger, kan de have stor indflydelse på ens fist,
som det høres hos den modtagende operatør.

Vi fører antenner og kabel
til både HF og frekvenser over 30 MHz

se annoncerne i  OZ 

eller

ring og hør nærmere

Radioamatørernes Forlag Aps
tlf. 66 15 65 11



I sidste måned handlede spalten om de mange mulig-
heder for internet-tilslutning, og nu skal det handle om
at vælge eller måske endda - for nogen - vælge om. En
af konklusionerne var netop den rasende fart hvormed
udviklingen går, og dette giver gode muligheder for at
tilpasse investeringer med udbytte og behov.

At finde ud af behovet
Netop behovet er noget nær det sværeste overhovedet
at estimere. Reklamernes forsikrer os om alle de fornø-
denheder vi slet ikke kan undvære… og det hele er jo
så nemt! Alright, enhver med bare perifær bekendts-
kab med computere, IT og andre halvleder-fortrædelig-
heder burde vide, at den limpind hopper vi altså ikke på
mere: Jo-javel, det er måske nemt, men simpelt er det
sgutte! Og da slet ikke billigt, så hvad kan vi godt tæn-
ke os. Også så det passer til eventuelle behov i over-
morgen. Det er måske slet ikke så ringe med IP-TV, IP-
telefoni og andre rare IP-sager lige til at hjemtage over
nettet (undtagen IP fra Rejseholdet :)
Netop telefoni-mulighederne får mange til at tage det
sidste skridt mod den faste internet-forbindelse, og det
med god grund. Kvaliteten mangler måske lige det sid-
ste, men prisen er indiskutabel fortrinlig. Faktisk kunne
man med god grund sige, at enhver internetforbindel-
se i dag bør minimum være fast - altså, sig tak for hjæl-
pen til modemet, for tiden er moden til ny forbindelse.
Og den bør være mindst 128kbit/s hver af vejene (dvs.
minimum "128/128" - i praksis nok nærmere
"512/128").
Før man får set sig om har man EchoLink og APRS via
nettet kørende, og så får rigeligt brug for forbindelsen.

Kan forbindelsen skrues op?
Ja, det er naturligvis ADSL, som er den absolut mest
udbredte måde at koble sig på nettet. I Danmark er det
kun ganske få steder, det ikke er muligt at få en ADSL-
forbindelse, og efterhånden er produktet ganske godt
modnet - med andre ord, et aldeles anbefalelsesvær-
digt produktvalg, hvilket en stor procentdel af landets
husstande har fundet ud af. For mange af ADSL-udby-
derne gælder desuden at efter de obligatoriske 6
måneders bindingstid kan man ellers frit skifte mellem
udbydere, og har man ikke nerver til det, så kan man
oftest også få opgraderet sin forbindelseshastighed bil-
ligt eller helt gratis. 
Det kan vise sig nødvendigt, hvis der er mange i hus-
standen, der skal på nettet samtidigt, eller man har
mange applikationer, der samtidig kræver båndbredde.
Muligheden for hastighedsopgradering bør absolut
være til stede.
Se mere om de tekniske definitioner af ADSL på:

kortlink.dk/2hhq.

Hvis du skal ha' en helt ny
Bor man et sted, hvor ADSL ikke er muligt, ikke muligt
til den rigtige hastighed eller er eventyrlysten bare
udtalt, så er der heldigvis efterhånden mange alterna-
tive løsninger. Den fremmeste er bredbånd via fiber
(lysleder), som i det stille efterhånden har godt fat i
kunderne. Et selskab som Nesa udbreder fx for tiden
ganske vidt i HT-området, hvor man har mulighed for
hastigheder op til 100MBit/s, hvilket er over 10 gange
hurtigere end de hurtigste ADSL-forbindelser… og her
vel at mærke begge veje! I resten af landet udbredes
fibernet som steppebrand eller, rettere, som paddehat-
te, da det endnu er begrænsede projekter, der popper
op rundt omkring. For de heldige betyder høje hastig-
heder med mulighed for "triple-play": TV, telefon og
internet i en pakke… til fast lav pris. Et håb må være, at
TDC og deres massive kobbermonopol ikke får sat poli-
tisk mudder i maskineriet, og stopper energiselskaber-
nes udrulning, da vi ellers kommer til at tøffe nettet
rundt med knallert-hastighed i mange år frem.

De specielle løsninger
Faste forbindelser er stabile, men ikke specielt sexede!
For dem der er mere løse på tråden er der gudskelov
mobile forbindelser, som fx via mobiltelefon. Selvom
det stadig er dyrt, så er 3G-telefoni blevet ganske sta-
bilt og brugbart. Så kan man surfe de tunge sager på
arbejdet, og tjekke resten på farten via mobilen. 3G-
telefoni udbydes af TDC og 3.
For de eventyrlystne med knap så velspækket tegnebog
kan man i de større byer (København, Odense, Århus)
få trådløs internet fra Clearwire. Dette er specielt prak-
tisk for den, der ikke bor samme sted længe, som fx stu-
derende, eller den der vil kunne tage sin forbindelse
med rundt i byen. Standarden hedder Wimax og hastig-
hederne kendes fra ADSL - og lige så gør priserne.
Hvis du har hår på brystet kan du også prøve at kigge
på orza.dk, som er den eneste internetudbyder, der mig
bekendt har en radioamatør i spidsen. Her averteres
også med forbindelse via Wimax, og så er masse ekstra-
services, der ikke er redegjort for. Billigt er det dog.

Så er det bare at bestille
Sandsynligheden taler for, at du allerede har en
modem- eller ADSL-forbindelse. Selvom det måske ikke
er det mest ophidsende, så tjek engang efter om du nu
har den rigtige forbindelse, eller om det måske kan
gøres bedre. Det ovenstående er udelukkende ment til
inspiration, og kan ikke kaldes en fyldestgørende rund-
tur i alle muligheder og problemstillinger. Til gengæld
er det vel også de færreste, der vil gøre så meget ud af
sin net-opkobling - skulle du høre til dem, der gerne vil
det, så forsk videre på www.internetkvalitetsguide.dk.
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QROlle Classic
Olof SM6DJH, har besluttet at fremtage et sidste hold
QROlle byggesæt, navngivet QROlle Classic, da nogle
af komponenterne er ved at udgå fra ELFA.  Du kan
stadig nå at være med på at bygge en af de nok mest
succesfulde qrp-konstruktioner i Skandinavien. Olof
kan lettest kontaktes på mail: sm6djh@ssa.se eller ved
at ringe til ham på 00 46 52 33 00 15. Der arbejdes alle-
rede med en opfølger men mere om dette i løbet af
sommeren. 

QRP to the field 2006, park it.
Igen i år er der den sidste lørdag i april, QTTf, hvor man
jo kan komme ud og få børstet vinterstøvet af grejet
og få nogle gode timer. Testen er fra kl 15 til kl 24 UTC,
så det er jo en passende lørdags aktivitet. Det skal siges
at Struer afdelingen OZ3EDR prøvede sidste år. Ikke
med mange kontakter, men en god del opmærksom-
hed fra omverdenen. Så det kan jo også være en god
lejlighed til at lave lidt reklame for afdelingen. Årets
Tema er i år parker, altså offentlige områder med træer
der jo direkte indbyder til trådantenner.  Men husk lige
at få en tilladelse fra den lokale kommunale admini-
stration. For præcise regler se mere på QTTF hjemmesi-
den   http://www.zianet.com/QRP/  

Parat-start-go

Hendrix QRP kits  
Endnu et firma det sælger små kits og stumper til QRP
folket. Hans første to kits er for en del QRP-folk, gam-
le men ikke kedelige kendinge, nemlig dels The Norcal
Balanced line tuner. Som navnet antyder, en Z-match
tuner for balancerede feedlines. Den er designet af
Charlie Lofgreen for NorCal. Som jo har stået bag en
del vellykkede QRP-kits. Tuneren er beregnet til en
max effekt på 5 Watt. Og dels The Altoids longwire
tuner. En lille transportabel tuner for 40 - 10 m, desig-
net af Steve Weber KD1JV. Den er beregnet til at kun-
ne bygges ind i en altoidsdåse. 

Altoids. tuner

For de der ikke har prøvet denne udfordring endnu,
kan det fortælles at der er tale om en dåse af størrelse
som dem der herhjemme sælges med Fishermans Fri-
ends i. Altså en dåse med størrelsen 90 x 65 x 21 mm. 
Se mere på:

http://www.qrpkits.com/ 
hvor man også kan finde konstruktions manualer og
priser. 

Distancerekord på 30 meter
Jeg har fået en mail fra OZ8BN, Bent, angående en ny
distancerekord på 30 meter ved brug af QRSS, en lav-
hastigheds CW kodning, som demoduleres ved hjælp
af  PC'en. Selve rekorden er på 11.558 miles lig med
18.600 km med en anvendt effekt på 961 mikrowatt ja
den er god nok, mindre end 1 milliwatt.  Den er udført
af WB3ANQ, Larry i Pasadena, Maryland og Til VK6DI i
det vestlige australien.  Her er da en oplagt udfordring 
at forsøge at slå.

EDR sommerlejr
Ja så er det ved at være tid for endnu et QRP-forum, og
i år har OZ9NT og folket heldigvis sagt ja til at tage
endnu en tørn med at arrangere sommerlejr.  Det bli-
ver, som nævnt andet steds, på Fyn nærmere bestemt
Aa-camping, ved Assens. OZ1IKW har sagt ja til igen at
være tovholder og vi glæder os til at se jer alle, til nog-
le hyggelige timer. Og gad vide om der ikke skulle duk-
ke en enkelt overraskelse op igen i år.

HF Projects.com
Endnu et QRP med mere firma, der er begyndt at til-
byde byggesæt til QRP-folket. K5OOR, Virgil er startet
ud med en Z-match tuner, en batteri forsyning og som
sidste skud på stammen et PA-trin på 35W, som jo nok
er noget over QRP-niveau. Men som kan være interes-
sant for de der også bruger stationen hjemmefra. Se
mere på:

http://www.hfprojects.com/hfprojects/
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Båndrapport
20m er ved at komme godt i gang igen og DARC SSTV
testen den 18-19 marts vil nok give noget mere aktivi-
tet.
OZ8ABE, Bo har været heldig at få FS/DL7DF, Saint
Martin og PJ7/DL7DF i kassen, jeg tror det er fra St.
Maartens. Se foto. Vinteren trækker jo lidt ud i år, men
kampen mellem den varme og kolde luft har givet lidt
tropo på 2m. OZ1HVL, Kent fra Grindsted, er set på
SSTV Robotten OZ9STV.

Billede fra Bo's QSO med PJ7/DL7DF

Danish SSTV Contest 2006
Nu er der ikke længe til den danske test starter. DARC
testen er vel overstået og vi håber at alle har samlet
kræfter til testen. Formålet med testen er jo at fremme
aktiviteten og ikke så meget om hvem der vinder.

Testreglerne gentages kort ellers se i februar spalten.
The Danish SSTV Contest 2006
Første fulde weekend i maj.
Tid:  6. maj, 2006, 0000 UTC til 7. maj, 2006, 2400 UTC.
Bånd:
80 - 40 - 20 - 15 - 10 - 6 m and 2 m.
Point:
1 point for hver QSO med SSTV stationer fra alle lande
(ARRL's DXCC).
1 bonus point for QSO med danske stationer.
Det er tilladt at kontakte den samme station på flere
bånd.
Første, anden og tredie pladsen vil modtage et diplom.
SWL'er skal logge begge stationer i en QSO.

Her vil de tre bedst placerede modtage diplomer.

SSTV til Mac
OZ9GA, Torben i Them skriver:
Jeg har i mange år kørt RTTY men efter at have læst
om MacRobotSSTV til Mac fik jeg lyst til at prøve at
køre SSTV på min Mac computer. Programmet kan ikke
køre på Linux, det er skrevet til MAC system 10.4 også
kaldet Tiger og det skal være en G4 eller G5 processor.
Programmet ser fint ud og virker moderne.
Jeg har tidligere prøvet Multimode til Mac, men det er
primært et program for de der ønsker at lytte (se).
Til RTTY på Mac bruger jeg et fremragende program
der hedder CocoModem, det er under udvikling, og
der kommer konstant nye opdateringer. Programmet
er også fint til PSK og andre digitale modulationsarter.
Det er skrevet af Kok Chen W7AY, der til daglig arbej-
der for Apple.
Jeg har koplet min IC-7000 op med et interface kaldet
SignaLink til min Mac. Dette interface bruger jeg også
til RTTY idet den taster stationen som en art VOX.
Når jeg kører RTTY bruger jeg også en iMic USB enhed,
der omsætter analog lyd fra  radioen til digital lyd til
Mac'en. Denne enhed bruger jeg ikke til SSTV - det er
i øvrigt beskrevet i det materiale der medfølger filen,
at iMic ikke bør anvendes til MacRobotSSTV. 
Jeg har prøvet at sende et billede, det lyder rigtigt,
men jeg har ikke haft QSO endnu på 80m, men jeg har
prøvet at modtage i Martin 1 mode på 80m og modta-
get flere stationer. Vedlagt billede fra DG1NF i QSO
med SP7FUZ/7
(Se foto).  Jeg må sige, at det har været ganske enkelt
at sætte computer og radio op til SSTV.

Billede modtaget på 80m af Torben på hans Mac.

Tak for info Torben, der er sikkert andre som kører
SSTV på en Mac og jeg håber de kan få glæde af din
information. At modtage gode SSTV billeder på 80m
kan være svært på grund af multivejs reflektioner,
særligt lige efter solnedgangs. På de højere bånd er

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

Redaktion:
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billederne pænere med mindre forvrængning. Ellers er
SSTV opkaldsfrekvenserne: 3730, 7043, 14230, 21340,
28680 kHz. På VHF 50.500 - 50.510 og 144.500 MHz.

De anvendte SSTV modes er Martin 1 i EU og omegn og
Scottie 1 i USA/Japan.

MacRobot SSTV er skrevet af Sergei Ludanov, KD6CJI.
Du kan hente MacRobotSSTV via Apples hjemmeside:
http://www.apple.com/downloads/macosx/video/macro
botsstv.html  eller på KD6CJI's side hos mac.com: 

http://homepage.mac.com/kd6cji/
Vy 73 de OZ9AU

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

Redaktion:

Zeppelinerne og deres radioer.
Der er i øjeblikket en meget interessant særudstilling
om zeppelinerne på Post & Telegrafmuseet i Købma-
gergade i København. Udstillingen vises på 4. sal og
løber indtil den 22. oktober i år. Der er rigtig mange
ting at se på. Man kan f. eks. gå ind i en kabine og se
ud ad vinduerne på en film, der viser, hvad man kunne
se fra en flyvende zeppeliner. Det giver en ganske god
illusion, da man også har på fornemmelsen, at kabinen
bevæger sig. Men det skyldes, at gulvet er skråt, så
man må flytte på fødderne for at holde balancen.
Udstillingen omfatter både zeppelinernes brug i første
verdenskrig og senere til fredelig ruteflyvning. 

Min salig tante Sophy
fra London fortalte
mig engang kort før
2. verdenskrig om,
hvorledes hun havde
oplevet et bombean-
greb med zeppeline-
re. Den materielle
skade var ikke særlig
stor, men den psyko-
logiske virkning var
det til gengæld.
Motorlyden fra en
zeppeliner, der nær-
mede sig, men endnu
ikke kunne ses på den
mørke nattehimmel,
fik nærmest folk til at
gå i panik. Så blev alle
lys slukket, og færds-
len gik i stå. 

Angreb. Mange flygtede ned i
tilfældige kældre.

Lyskasternes lyskegler fejede hen over himlen og afs-
lørede zeppelineren. Luftværnskanonerne afskød hun-
dreder af granater, der bagefter faldt ned på gader og
hustage.
I begyndelsen kunne kanonerne ikke skyde højt nok,

men det ændrede sig efterhånden, og da blev det i
sandhed en barsk omgang for besætningerne at tage
med en zeppeliner på bombeangreb. Zeppelinerne
blev næsten forsvarsløse skydeskiver, efter at englæn-
derne fik fremstillet bedre luftværnskanoner, og der
kom flere engelske flyvemaskiner i luften. 

Parseval luftskib PL-25 lander i Tønder

Selv om der var to platforme på toppen af zeppeliner-
ne, på hver af hvilke en mand skulle stå ubeskyttet og
i al slags vejr med et maskingevær og skyde mod angri-
bende flyvemaskiner, blev tabene alt for store over
England, og zeppelinerne blev for en stor del i 1916
flyttet til østfronten, hvor der en tid endnu ikke var til-
strækkelige midler imod dem. Under krigen byggede
Tyskland ca. 100 luftskibe, hvoraf de 76 blev skudt ned.
Den opgave luftskibene løste bedst var rekognoscering
over havet for at holde øje med den engelske flådes
bevægelser og med påfølgende hjemtelegrafering af
positioner. Det var yderst vigtigt for den tyske højsø-
flåde, som var den engelske underlegen.

Ved Tønder, der dengang, efter krigen i 1864 var tysk
område, lå en af de største luftskibsbaser i Europa med
flere haller, hvorfra zeppelinerne sendtes på togt ud
over Nordsøen og mod England. Stedet blev i to
omgange bombet af flyvemaskiner fra et engelsk
hangarskib, og det var de første flyverangreb af sin art.
De fleste af de angribende maskiner måtte i øvrigt
nødlande, da de ikke havde benzin nok til at vende til-
bage til hangarskibet.
På stedet, hvor man fremstillede brinten til luftskibe-
ne, ligger der nu et zeppelinmuseum. Det har åbent i
weekender fra april til oktober. 

Både de militære og de civile luftskibe blev efterhånd-
en veludstyrede med radiogrej. Allerede i år 1900
ønskede den gamle kavalerigeneral og greve, Ferdi-
nand Zeppelin at udstyre sine første luftskibe med
radio, men det blev afvist fra officielt hold. 
Men i 1907 skiftede man mening, og i 1908 foretoges
de første forsøg med gnistsenderstationer i luftskibe.
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De tyske luftskibe var brintfyldte, da man ikke kunne
købe helium, og man var nervøse for, at brinten skulle
antændes. For at få de højspændte dele af antennen
så langt væk fra luftskibets skrog som muligt, opfandt
Dr. Hans Beggerow fra Berlin en speciel antenne, den
vi nu kalder en Zepp-antenne, skønt den faktisk mest
blev benyttet i alle andre end netop grev Zeppelins
luftskibe. Med en "hønsestige-feeder" i princippet en
kvart bølgelængde, med eller uden forlængerspoler,
og antenne og feeder slæbende op til 250 m efter
luftskibet var der ingen højspændte dele af antennen
i nærheden af luftskibet, ligesom der ikke var nogen
returstrøm, der skulle bruge dele af luftskibet som
modvægt. I enden af antennen var der et vægtlod, for
at holde antennen udspændt. Ved skiftende frekven-
ser var man nødt til at se stort på, om der gik lige
meget strøm i begge tråde. Den udstrålende del af
antennen kunne man jo ikke forlænge eller forkorte
ved frekvensskift. Denne antenneform var faktisk den
eneste anvendelige i luftskibe uden stift indre skelet af
aluminium og nikkelstål, der kunne tjene som mod-
vægt. Sådanne "halvstive" luftskibe byggedes i Tysk-
land af en major Parseval. I hele perioden under den
første verdenskrig, anvendtes kun gnistsendere, og de
sendte i frekvensområdet 150 - 500 KHz. Gnistsendere
kan betragtes som impulsmodulerede med en meget
høj spidseffekt, og det bevirkede naturligvis meget
høje spidsspændinger på antennens højimpedansede
dele. 

I Parsevals luftskibe hang gondolen ret langt nedenun-
der den brintfyldte del af luftskibet, og det blev derfor
dem, der som de første, i 1909, blev udstyret med
radio. Brinten var fordelt i to store poser inden for det
elastiske skrog, en fortil og en agter. Når luftskibet
skulle trimmes i længderetningen eller skifte højde,
lukkede man lidt brint ud af den ene eller af begge

poser, og så skulle der helst ikke kunne dannes gnister
i nærheden.

Beggerows "zepp-antenne" fra hans patentansøgning
i 1909.

Styrekabinen med radiostation i et Parseval luftskib

I disse luftskibe var pladsen i gondolen meget trang.
Senderen, kaldet "Eierkiste", var anbragt således, at
kaptajnen skulle stå på den, når han styrede. Bag ham
lå telegrafisten, og han var ofte udsat for at blive trådt
på hånden, hvis kaptajnen trådte et skridt tilbage. 
"Eierkiste" var bygget af Telefunken og havde en
effekt på 70 watt. Rækkevidden til kyststationer med
kohærermodtagere må have været ret begrænset.
Det var i øvrigt et Parseval luftskib, PL-25, der som det
første overførtes til Tønder basen og landede dér i
marts 1915, og som derfra foretog 10 prøveture, talri-
ge rekognosceringsture over Nordsøen og 34 ture til
oplæring af nyt personel. Efter 15 måneders tjeneste
blev PL-25 den 30. marts 1916 taget ud af tjeneste og
demonteret. 

Fortsættes.
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VALGMØDE!
Da der for første gang i mands minde er opstillet flere kandidater til valget om formandsposten i landsfore-

ningen Experimenterende Danske Radioamatører, inviteres der hermed til valgmøder 2 steder i landet:

Program:
1. Indlæg ved formandskandidaterne
2. Spørgsmål fra salen - og debat
3. Indlæg fra de lokale HB kandidater
4. Spørgsmål til HB kandidaterne og mere debat
- Kort pause
5. Indlæg fra de kandiderende RM-ere
6. Afsluttende spørgerunde/debat
7. Afrunding ved formandskandidaterne.

Alle er velkomne til møderne, hvor der er mulighed for at høre de kommende medlemmer af
EDR's styrende organer fortælle om deres visioner for foreningens fremtid, inden krydset på

stemmesedlen skal sættes.

Vi ses til EDR valgmøde!
OZ1FF, Kjeld og OZ7IS, Ivan

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

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

Redaktion:

Søndag d. 7. maj 2006 kl. 13.00
på

Ingeniørhøjskolen i København
Lautrupvang 11A, 2750 Ballerup

Indgangen ved den store parabol.
(Buslinie 350S til døren/Tæt på krydset Ring 4-

Frederikssundsvej.)
(Indlodsning ved OZ1KTE på 145,500)

Onsdag d. 17. maj 2006 kl. 19.00
i

EDR's Esbjerg afdeling
Gammelby Fritidscenter

Darumvej 110, 6700 Esbjerg

(Kørselsvejledning på http://www.oz5esb.dk)

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 løben-
de, 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 familievenlig 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

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.



248 _____________________________________________________________________________ OZ April 2006

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 er ved at ligge sidste hånd på vores nye 40m antenne til
klubbens mast, og måske den allerede sidder oppe når dette
læses.

Vores nye 34 GHz link ses på den nederste udlæggerarm

Der har været nogen gode donationer i form af ældre radio-
udstyr til klubben, så kom op og kig om der ikke lige er den
stump du kan bruge.

Vi er også ved at flyde over i gamle tidsskrifter, og de gives der-
for væk hvis nogen har lyst til at overtage dem i mindre eller
større antal. Der er både Danske, Svenske, Norske, Tyske og
Amerikanske, så der er nok at vælge imellem. 
Gæster må også gerne dykke i bunken.

Program:
20/4 Klubaften. Vi arbejder med vores FT-817 PA-trin.
27/4 Klubaften. Check hjemmesiden for aftens emne.
04/5 Klubaften. Tag noget spændende med. 
11/5 Klubaften. Mon ikke klubben giver en hvede og

en kop kaffe denne aften i lighed med tidligere
år.

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

AMAGER - OZ7AMG
Mødelokale: Tårnby Skole, pavillonen ved Husbyvej, 2770
Kastrup
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 9,3 th.., 2300
København S. Telf.: 32 59 79 04
Giro: 6 27 71 28
E-mail: oz2tg@vip.cybercity.dk
Hjemmeside: http://www.OZ7AMG.dk

Program:
06/04 Kl. 19.30: Klubaften
13/04 Kl. 19.30: Skærtorsdag, Vi holder åbent
20/04 Kl. 19.30: Klubaften
27/04 Kl. 20.00: Auktion. Alle er velkomne.

Medlemmer der vil sælge bedre ting og sager,
bedes henvende sig til formanden i god tid inden
auktionen

04/05 Kl. 19.30: Klubaften
11/05 Kl. 20.00: Vi hygger med Te & varme hveder.

XYL og YL er også velkomne
18/05 Kl. 20.00: Tema aften om Digital kommunikation.

De nye modes er blevet meget populære både på
HF og VHF. Vi kigger nærmere på brug og teknik
af PSK31 og JT65

vy73 de OZ2TG, Steen

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

De sidste par uger er snakken gået livligt omkring rejseanten-
ner og portabelt udstyr i forbindelse med sommerens komme,
og den rejseaktivitet som følger med. Det har vist sig at man-
ge i foreningen bruger den lille smarte FT-817 rejse radio, og vi
har derfor startet et byggeprojekt op, som skulle ende med et
PA-trin, for at kunne hæve effekten fra de 5w, når man nu er
nået frem til hotelværelset eller sommerhuset. Du kan stadig
nå at være med.
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15/5 Klubaften
22/5 Hamradio-Delux

Radiostyringsprogram og PSK 31 digital modula-
tion og meget andet

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.: 45 81 67 62
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, Søbakken 8, 3450 Alle-
rød. Telf.:48 17 00 13
Giro: 6 73 90 08
E-mail: oz5bir@qrz.dk

Program :
20. april  Klubaften
Program for den nærmeste fremtid vil fremgå af afdelingens
husorgan "Gnisten" som forventes udsendt lige efter påske.  

Vy 73 de Ib OZ5PF 

FREDERIKSSUND - OZ6FRS-OZ2KRT-OZ2AR
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163,
3600 Frederikssund.
Mødeaften: Hver onsdag ca kl. 19.15
Postadresse: Postboks 6, 3600 Frederikssund.
Formand: OZ1DUG, Joakim Soya, Blommevej 1, 3660 Stenløse.
Tlf.:47 17 11 22
Bankforbindelse: Giro. Regnr.:15 51 Konto nr.: 1 62 50 39
Hjemmesidehttp://www.oz6frs.dk
E-mail:oz6frs@hotmail.com

Program:
19/4 OZ7IS, Ivan fortæller om OZ7IGY's nye tilværelse.

Ny QTH, nye ejere, hvordan ser den ud og hvorle-
des virker den? 

26/4 Klubaften.
3/5 Ingen forstyrrelser af naboerne i fremtiden?

Fremføring af al kommunikation, radio, TV, inter-
net og telefon, direkte til hjemmet  via lysleder.
Teknikken hedder 3D. Hvad indeholder denne
teknik og hvor langt er man nået? Ved OZ9ZI,
Steen.

10/5 Radiostyrede modelfly. Hvordan virker de? Demo
af forskellige typer, gennemgang af elektronik,
motorer osv. Ved OZ2CPU, Thomas.

17/5 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

!!!  BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE !!! 

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

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:
18/4 Klubaften, vi ordner afd. QSL kort 
25/4 Klubaften
2/5 Klubaften, vi sender afd. QSL kort 
9/5 Klubaften, As usual, med varme hveder.
16/5 APRS aften. Vi følger op på udviklingen siden

sidst.
23/5 Klubaften

Den 18. April går vi i gang med at sortere alle de QSL kort, vi
har modtaget de sidste par år. Vi må få det gjort, idet indtil
mange sidder og venter på at netop at modtage QSL fra EDR
Hvidovre, og for at gøre arbejdet færdigt skriver/sender vi QSL
kort den 2. maj
Den 9. maj som er tirsdagen før St. Bededag, vi der være var-
me hveder til foreningens fremmødte medlemmer. Det er helt
efter tradition, at vi holder denne aften hellig til dette formål.
Så har vi en opfølgningsaften på vores introduktionsaften til
APRS den 16. maj. Vi tager en let gennemgang af systemet, og
følger op på de problemer der måtte være, med enten soft-
ware eller tracker byggesæt. Aprs gruppen vil også have dele
med til trackeren som byggesæt. Alle interesserede er velkom-
ne denne aften. Mere info på www.aprsgruppen.dk 
I marts OZ blev denne aften lovet til sidst i April, men flere af
gruppens folk, kunne ikke før denne aften.

Siden Sidst:
Lidt nyheder fra arbejdet siden generalforsamlingen. Bestyrel-
sens forslag om et forhandlingsmandat, der blev vedtaget på
generalforsamlingen, kommer vi ikke til at gøre brug af, idet
modparten har meddelt, at det mandet de skulle have, blev
nedstemt på deres generalforsamling. Så det tager vi til efter-
retning i bestyrelsen, og vil ikke bruge mere tid på den sag.
Mere om dette emne i næste 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 

Generalforsamlingen den 13 Marts gav ikke nogen ændring af
køreplanen for en ny QTH, derfor fortsætter søgningen efter
de helt rigtige lokaliteter. Det kunne samtidigt være tiden til
en snak om hvordan en moderne radioklub skal være indrettet
hvilke faciliteter skal der være tilgang til for medlemmerne,
det vil også indgå i hvad der skal være opfyldt på den nye QTH.
Nu det bliver varmere i vejret starter oprydningen - klargøring
til FD - diverse andre opgaver.    

Program
24/4 Vikling af luftspoler og brug af ringkerner, bereg-

ning med hjælp fra Pc-program
hvad bliver spolens Q

1/5 Klubaften
8/5 Fieldday møde nr. 2

hvilke materialer skal fremskaffes til nye anten-
ner

Kreds 2
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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:
1/5 Almindelig klubaften kl. 19.30.
15/5 Almindelig klubaften kl. 19.30

Vy 73 de OZ6AAE, Jan 

HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen, i den nordlige
ende af skolen, mod Københavnsvej
Mødeaften: hver tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ2IC, Ib Wagner Christensen, Hovedgaden 4, 3320
Skævinge, Tlf.:48 28 44 45
Postadresse: formanden
E-mail: oz2ic@webspeed.dk
Hjemmeside: http://www.oz1edr.dk/
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
18/4 Klubaften
25/4 Klubaften

Vy 73 de OZ1FET, Henning

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

Den 8. marts var OZ5RB så venlig at komme over til Bornholm,
og vise os en spændende film hvor radioamatører er hoved-
personer .
Tak til 5RB for en spændende aften.
Der var et flot fremmøde til aftenen, og vi håber at vi senere
på året kan få en foredragsholder til Bornholm igen. 
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
Mødelokale: Elledevej 63, 4400 Kalundborg.
Klubaften: hver tirsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick, Skolestien 12, 4480 St. Fuglede.
Telf.: 5959 7719
Postadresse: Skolestien 12, 4480  St. Fuglede
Giro: 677-8933
Lokalfrekvens: 145.550 (Vi lytter også kl. 18.45 på alle ugens
dage)

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

ostemad
25/4 Vel overstået påske! Almindelig klubaften

9/5 Finde en dejlig søndag til antenne arbejde
16/5 Kaffe, hygge m.m.

på Gensyn 73 de 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:
2/5 Åbent bestyrelsesmøde
6/6 Åbent bestyrelsesmøde
4/7 Åbent bestyrelsesmøde
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Mødeaftenernes dato kan muligvis blive ændret efter generalforsam-
lingen idet ugedagen for klubaftenen er blevet diskuteret ved denne
lejlighed, idet der er blevet ytret ønske om behandling af dette emne,
men nærmere herom i næste nr. da nyhederne fra generalforsamlin-
gen ikke kan komme med her pga. deadline.
Det er dog allerede nu sikkert at der bliver ændringer af formandens
og dermed klubbens postadresse, da Jørgen på grund af personlige
omstændigheder desværre ikke p.t. har ressourcer til at fortsætte på
posten.
Indtil ny adresse er offentliggjort har OZ7IT dog indvilliget i at fortsæt-
te som kontaktadresse for klubben, ændringerne vil blive oplyst i
næste nr. af OZ!
Post og mail kan indtil nærmere er angivet også sendes til klubbens
nuværende sekretær:
Jens B. Rasmussen, Maglehøjvej 34, Varpelev, DK-4652  Hårlev
Tlf.: 24 24 40 20   Mail: byrgesen@mail.tele.dk
Bemærk dog at e-mail adressen ikke bliver tømt så ofte, så snail mail
og telefon vil i dette tilfælde ofte stadig være det hurtigste.
Vi glæder os også til at få rapporter på de første forsøg med vores "vin-
duesantenne" til indeklemte lejlighedsboende amatører!
Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig hver
søndag kl. 20:00 på 145,475 MHz, hvor de fremmødte holder frekven-
sen varm med en ring QSO.
Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: Samodan bygning Gartnervej 1 stuen 4800 Nyk F overfor
Rema 1000    Mødeaften:  4. mandag i måneden  kl. 19.00
Formand: OZ4LR, Lene Rask, Langehavevej 5, 4930 Maribo, Telf. 41 67
30 38  E-mail:oz4lr@qrz.dk

Sidste md. kom der ikke noget om et planlagt EDR fordrag i OZ dette
prøver vi at råde bod på og forsøger at gennemføre dette på et andet
tidspunkt. Vi skal jo bringe det i OZ når det er et EDR fordrag.

Mandag 24. apri 2006 kl. 19.00 Klub aften i OZ1LFA på Gartnervej 1
Mandag 22. Maj 2006 kl. 19.00 Ordinær Generalforsamling ifg ved-
tægterne på Gartnervej 1
Mandag 26. Juni 2006 kl. 19.00 Sommer møde i OZ1LFA

Efter disse møde dage holder vi sommerferie og mødes igen til en ny
sæson nærmere om dette i kommende OZ. Vi har valgt en anden
møde mandag i måneden men dette håber vi der kan bakkes op
omkring.  Den kommende generalforsamling er der 2 personer på valg
nemlig formand og sekrætær. Mød op og gør din indflydelse. 

Best 73 de OZ2LD Christian

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Grønnegades Kaserne, Lokale 103 + 213, Grønnegade 10,
4700 Næstved.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ7XV, Villads Villadsen, Nøddehegnet 21, 4700 Næstved.
Telf.: 4092 1523,   Giro 4 12 73 66
Hjemmeside: http://www.oz8nst.dk/    Lokalfrekvens: 145.500 MHz

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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Medlemmer:20
Lokal'en: 434.950 MHz (Korsør repeateren)

144.550 MHz
Hjemmeside:www.oz4skl.dk

Generalforsamlingen 2006 blev traditionen tro afholdt i god ro
og orden. Til generalforsamlingen var fremmødt i alt ni med-
lemmer. Dette er trods alt en fremgang i forhold til sidste år
hvor kun otte medlemmer havde fundet tid til at deltage i
årets generalforsamling.Tilbage i 2004 var ligeledes kun ni
medlemmer mødt op. Til trods for at klubben de seneste år har
talt i snit 20 medlemmer, så er det lidt ærgerligt at kun lidt
under halvdelen møder op til årets store aften. Måske er man
bange for at blive "rodet ind i noget", hvem ved? Referat fra
generalforsamlingen 2006 kan læses på vores hjemmeside hvor
man også kan se bestyrelsens sammensætning samt læse om
hvad der ellers foregår i klubben. Vi skal også lige huske at
nævne at vi har tre "radioamatør-aspiranter" på træning hos
OZ6RC, Carl, og dermed har klubben erhvervet tre nye med-
lemmer så vi nu er oppe på i alt 20. Klubbens bestyrelse ønsker
god vind med "oplæringen" og den kommende prøve. Som
altid er alle interesserede velkomne på vores klubaften.
Licens/sendetilladelse er ikke et adgangskrav! Der serveres kaf-
fe og kage kl. 20:30.
Klik ind på vores hjemmeside: www.oz4skl.dk

Venlig hilsen OZ1THO, Thomas

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:
20/04 Byggeprojekt Langbølgekonverter
27/04 Almindelig klubaften.
04/05 Oprydning i komponentlager.
11/05 Bededags aften.
18/05 Almindelig klubaften.

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

Netop hjemkommet fra generalforsamlingen, må jeg hellere
sætte mig til tasterne med denne lille beretning.
Forsamlingen blev et mindre, pænt selskab, (vi var kun 5 del-
tagere). Af de væstenligste punkter kan jeg nævne at besty-
relsen er blevet genvalgt uden modkandidater.
Vi drøftede muligheden for at:
Købe en ny 2m station til klubben, evt dualband.
Justere vores vertikal antenne til f.eks. 40 m båndet så vi kan
bruge den uden tuner.
Tage på udflugt til radiomuseet Grimeton ved Varberg i Sveri-
ge.

Følg med på hjemmesiden og mød op til klubaftenerne for at
få yderligere information og være med til at bestemme.
Jeg vil til slut beklage at det ikke gik så godt som jeg spåede i
sidste nr. af OZ, det var mindst lige så koldt i onsdags som for
en måned siden.
Vi høres ved!

73 de oz2kil Torkil

Indkaldelse til generalforsamling.
Hermed indkaldes til generalforsamling i Næstved afdelingens lokaler

i Grønnegade,
den 2. maj 2006 kl.20.00

Dagorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden skriftligt i hænde senest 2 uger før  generalforsamlingen.
Vel mødt.

Vy best 73 de OZ8NZ, Ole

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 er nu gået i gang med at indrette lokaler samt få trukket
noget strøm m.v. til radiorum, værksted osv. Vi holder indviel-
sesfest i vores nyrestaurerede lokaler lørdag d. 13. maj. Mere
information på vores hjemmeside og i næste OZ. Vi håber så,
at vi ikke igen skal restaurere efter festen.
Generalforsamlingen er nu vil overstået. Hvem der er valgt til
hvad, kan ses på vores hjemmeside. Vi håber, at de rigtige per-
soner er valgt til de rigtige poster i bestyrelse m.v.
Vores program for resten af foråret vil ikke indeholde et ord
mere om maling! Det vil i stedet bære præg af indretning af
lokalerne, klargøring af udstyr til VHF og HF Field-Days og
diverse foredrag o.l. Derudover er det vel efterhånden anten-
nevejr, så vi kan komme ud og sætte vores antenner op. Byg-
getilladelsen er i hus.
Vi arbejder også ihærdigt på at holde et D-licens kursus over
en weekend, evt. med start fredag aften. Mere herom i næste
OZ og på vores hjemmeside.
Husk at møde op i vores forening - også selv om du ikke er
medlem. Vi har kaffe på kanden hver onsdag fra kl. 19.00. 

Program:
12/4 Klubaften 
19/4 HF Field-Day - hvor langt er vi?
26/4 Vi reparerer rævemodtagere v/ OZ1LEX
3/5 Vi reparerer rævemodtagere v/ OZ1LEX

Vy 73 de OZ0J, Jørgen

ROSKILDE   OZ9EDR - OZ5W
Mødelokale: Foreningshuset, Vestergade 17, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1RH, Palle Preben-Hansen, Soderupvej 104, Åger-
up Mølle, 4000 Roskilde. Telf. 4678 7767 eller 2923 6072
Postadresse: Vindingevej 12, 4000 Roskilde.
Giro: 1 60 73 40
http://www.oz9edr.dk
Lokal frekvens: 145.525MHz og 433.525MHz

Program:
23/3 Klubaften
30/3 Klubaften
4/4 2m aktivitetstest
6/4 Klubaften
11/4 70cm aktivitetstest
13/4 Skærtorsdag, ingen klubaften
20/4 Klubaften
27/4 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

SKÆLSKØR   OZ4SKL
Klubadresse: Industrivej 41, 4230 Skælskør.
Postadresse: Drosselvej 7, 4230 Skælskør.
Giro: 881 7715
Formand: OZ1FQR, Bent Hansen

Drosselvej 7, 4230 Skælskør.
Tlf.: 58 19 57 65 eller 23 45 11 04

Mødeaften: Tirsdage fra kl. 19.30
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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 Kerteminde.
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:
20/4 DX-Pedition film aften (2). Der vises film fra Clipperton

Island FO0AA og South Sandwich Island VP8THU. 
27/4 Rævejagt (1): Gå jagt i Teglværksskoven: Vores renove-

rede 160M modtagere skal afprøves.
4/5 Rævejagt (2): Gå jagt i Teglværksskoven: Vi pudser for-

men af!
11/5 Generalforsamling. Forslag dertil skal være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før.
Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Program:
20/4 Projektaften
27/4 Teknikaften
4/5 Klubaften
11/5 Byggeaften
18/5 Klubaften

Siden sidst og nyt:
Der var generalforsamling i Svendborg afdelingen torsdag d.23 feb.
Som sædvanlig var der pænt fremmøde. Her er et kort referat: Første
punkt var valg af dirigent - her blev OZ1HKT Allan valgt. Formandens
beretning var andet punkt - Han takkede alle de der i årets løb har ydet
en stor indsats i klubarbejdet - og særlig OZ5B Bent der ved den lave
husleje gør det muligt at undgå at hæve kontigentet - nævnte at med-
lemmerne jo selvfølgelig har forskellige interesser indenfor radioama-
tørområdet - omtalte foredrag - møder - sommermødet hos 9 HX Jør-
gen - amatørtræf fyn - de forskellige øvrige arrangementer i årets løb,
samt samarbejdet med de øvrige fynske afdelinger. Han omtalte også
de forskellige udvidelser og reperationer på antenneanlægget - samt
køb af en ny transciever. Endvidere nævnte han kort de nye planer, der
er for 2006.
Efter at beretningen var godkendt gennemgik kasssereren regnskabet
- detaljer vdr. repeaterens regnskab blev belyst - tilskud fra komunen -
betaling til "store EDR" o.s.v. blev også forklaret. Derefter blev regn-
skabet godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Kontigentet blev
ikke ændret - vil evt. prøve med et reduceret kontigent for nye med-
lemmer. Det forelagte budget blev vedtaget. På valg var sekretæren
OZ1KRO Frank og Kassereren OZ5B Bent -  begge blev genvalgt. Under
eventuelt: Skal der være auktion?  Opslag på skoler? Forårsture til Tan-
geværket og / eller Horsens gl. elværk? Foredrag om digital kommuni-
kation? Se gl. radioer i Vissenbjerg? Byggeprojekter - bestyrelsen vil
arbejde med alt dette.Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten
takkede for god ro og orden.

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. 
27/4 Hyggeaften.
11/5 Selvhjælpsgruppen (teknik) 

BEMÆRK:
Onsdag den 24. maj 2006 kl. 19,30 afholdes  ordinær general-
forsamling iflg. lovene. 

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

HADERSLEV - OZ7HDR
Mødeaften: hver anden onsdag kl. 19.00
Mødelokale: Gjernesvej 103, 6100 Haderslev
Formand: OZ2BBH, Bent Bendorff, Vonsmosevej 4, Nørre Vil-
strup, 6100 Haderslev. Tlf. 7458 3115
E-mail:oz7hdr@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz7hdr.dk/

Der er klubaften hveranden onsdag kl. 19.00.
Vy 73 de OZ2BBH, Bent

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Lokale: Plantagevej 42B, 6240 Løgumkloster.
Mødeaften: mandag lige uger
Formand: OZ1GGQ, Justus Erichsen, Vestervang 6, Ø. Højst,
6240 Løgumkloster. Telf. 74 77 51 41
Postadresse: formanden
E-mail: jussi@lite.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater:145612,5

Vores første virksomhedsbesøg i år bli`r på Norsk Hydro i Tøn-
der. Da de fleste antenner bliver fremstillet i aluminium, kun-
ne det være interessant at vide hvordan det bliver til.
Besøget finder sted den 15.maj 2006. Vi mødes ved hovedind-
gangen, Hydrovej 6, kl. 19.00.
Det hele starter med et foredrag om selve virksomheden, bag-
efter er der rundvisning.
Vel mødt.

Vy73 OZ2BAS, Bernd

NORDALS - OZ1ALS
Lokale: Nørreskovskolen, Svenstrup, 6430 Nordborg
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ9QQ, Kjeld E. Petersen, Østermarken 6, Stevning,
6430 Nordborg. Telf. 7445 8625
Bankkonto: Sparbank Vest 8122 8625
E-mail:oz9qq@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz1als.com

Ja, det er længe siden vi har haft et indlæg her i OZ.  Det skyl-
des nu nok at vi alle gør storbrug af afdelingens Hjemmeside,
hvor program og meget andet er at finde, men her i april
måned har vi et meget vigtigt arrangement og det er den årli-
ge GENERALFORSAMLING. Det er vigtigt at alle medlemmer
møder op for at givere deres besyv med.

Det er i år torsdag den 27. april kl. 1930 på Nørreskov Skole,
Nordborgvej 64, Svenstrup.

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

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

Kredshjemmeside: http//kreds5.edr.dk/
Kredsens e-mail adresse: oz5fyn@qsl.net
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Under pkt. EVENTUELT var de væsentligste emner:
Udskiftning af træbeklædning og maling af klubhuset.
Efterårets FÆLLES BYGGEPROJEKT (forslag til små konstruktio-
ner modtages med tak!)
Indkøb af projektor.

PROGRAM:
20/4 Werner's samling af radio klenodier v/OZ6AQ.

Den populære aften hvor vi får en demo og gen-
nemgang af udvalgte emner.

27/4 SÆSON AFSLUTNING v/OZ6IQ
Så er det igen tid til at ønske en god sommer og lægge årets

sild på brødet!
7/5 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE

Her udveksles de virkelig store nyheder.  
18/5 MÅNEDENS SOMMERMØDEv/OZ1ODK

Radio, verdenssituation og lidt af hvert!  
73 de OZ5WK, Kalle.

ESBJERG   OZ5ESB
Mødelokale: Gammelby Fritidscenter, Darumvej 110, 
6700 Esbjerg.
Mødeaften: onsdage kl. 19.30 DNT
Formand: OZ1FF, Kjeld Bülow Thomsen, Uglevej 4,
6853 Vejers Strand. Tlf.: 73 52 60 50
Postadresse: Postboks 94, 6701 Esbjerg C.
Homepage: http://www.oz5esb.dk
E-mail: info@oz5esb.dk

PROGRAM:
24/4 Sidste Mandagsåbent på værkstedet i denne

sæson.
26/4 Almindelig mødeaften.
27/4 Bestyrelsesmøde - Kun for bestyrelsen men for-

slag, og sager til behandling modtages gerne.
29/4 Forårsrengøring - vi starter kl. 10.00.
2/5 Aktivitetstest - VHF- fra afdelingen. 
3/5 Oldtimeraften.
10/5 Almindelig mødeaften.
17/5 Valgmøde Vest - start kl. 19.00.
20/5 HAMDAY 2006 - årets loppemarked og auktion

for radioamatører.
24/5 Almindelig mødeaften.
31/5 Medlemsmøde.

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
Onsdag d. 22/2 var der generalforsamling i afdelingen, og med
21 deltagere nærmere vi os tidligere tiders medlemstilslutning
også til denne aktivitet. Til dirigent blev Børge, OZ2ZJ valgt.
Og formanden aflagde beretning, om endnu et meget aktivt
år med rigtig mange arrangementer, aktiviteter og nyanskaf-
felser.  Formanden var også på valg i år, og Lars, OZ1FUS ønske-
de ikke genvalg - som eneste kandidat til posten blev OZ1FF,
Kjeld valgt til ny formand for EDR Esbjerg afdeling. Vi takker
Lars for indsatsen, og ønsker Kjeld velkommen i bestyrelsen.

Indkaldelse er udsendt sammen med girokort, så alle medlem-
mer har også ad den vej fået en Indkaldelse.
Det bliver en meget vigtig begivenhed i år, da vi skal have valgt
en ny formand. Kjeld OZ9QQ har valgt at stoppe efter en
meget succesrig periode, med mange og gode aktiviteter.
Sekretæren er også på valg.
I øvrigt har vi i marts måned haft en vældig god aktion, hvor
en masse grej skiftede hænder og vi kunne glæde os over at
der mødte rigtig mange op. Vi kunne konstatere at der kom
amatører fra det meste af den sydlige del af Sønderjylland.
Meget fint.
Den næste tids aktiviteter er ikke fastlagt, men som før sagt
kig ind på Hjemmesiden og følg med.

VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN.
Alle klubmøder starter kl. 1930, på skolen i Svenstrup, kom nu,
vi hygger os i hinandens selskab.

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/Sekretær

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.

Generalforsamling år 2006.
Afdelingens formand OZ7UE, John kom i sin beretning ind på
de mange nye sendercertifikater der er udstedt.
Et sendercertifikat er ikke et bevis på at man er en fuldt fær-
dig radioteknisk og operatørmæssig radioamatør, ligesom en
ny håndboldspiller ikke straks kommer på landsholdet.
Dette kræver indsigt, træning og håndelag hvilket vi igennem
vores mange afvekslende arrangementer i lokalafdeling for-
søger at tilgodese, idet vi er så heldige at have erfarne folk
indenfor de enkelte områder at trække på. 
Det er blevet til 47 forskellige arrangementer i årets løb, der
tiltrækker medlemmer fra stort set hele Sønderjylland.
Sluttelig takkede formanden medlemmerne for deres store
eller lille indsats for afdelingen uden hvilket det ikke ville være
muligt at skabe den aktivitet som præger afdelingen.
Der var en særlig tak til 2NC og 1ODK for deres ugentlige ind-
sats med den kulinariske del af møderne og den årlige hoved-
rengøring. 5SW, 2NC og 5WK fik også en tak for deres indsats
med istandsættelse af klubhuset.
Der var også "roser" til alle øvrige medlemmer der har bidra-
get til afdelingens høje aktivitetsniveau indenfor de mulighe-
der og evner hver enkelt nu har, og uden hvilke vi ikke kunne
tiltrække medlemmer fra store dele af Sønderjylland. 
Afdelingens "stærke kort" har igennem årene været FÆLLES
selvbyg af radiogrej, hvor "det sidste skud på stammen" er
AKU-laderen som har givet noget fælles at snakke om og
beskæftige sig med. Lignende projekter bør vi fortsætte med
fremover. 

Kassereren OZ1LFW fremlagde det reviderede regnskab som
blev godkendt, og det nuværende medlemskontingent
fortsætter uændret i det kommende år, utvivlsomt stadig lan-
dets billigste!

Bestyrelsen og udvalgene har nu følgende sammensætning,
Formand: OZ7UE, John.
Kasserer: OZ1LFW, Svend Aage.
Bestyrelsesmedlem: OZ1EQX,Jan.
Suppleant: OZ9ACV, Leif. 
Revisorer: OZ1CLI, Hans & OZ5WK, Kalle.
Elektronikudvalget: OZ6AQ, Werner - OZ3JL,Joseph - OZ5JAN,
Jann.
Komponentforvalter: OZ1DWD, Frede.
Initiativudvalg: OZ6IQ, Preben & OZ5WK, Kalle
Klubhusansvarlig: OZ7UE, John.
Operatørrumsansvarlig: OZ1ODK, Gunnar.
Afdelingsredaktør på Amatørnyt: OZ3JL, Joseph

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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PROGRAM:
19. april B: Teknisk aften.
26. april B: Almindelig klubaften.
2. maj VHF 2m test
3. maj K: Foredrag om repeaterudvalgets arbejde.
7. maj HF 80m test.
10. maj B: Almindelig klubaften.
17. maj 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.
Det er overraskende at se den interesse vores nyligt opsatte
APRS system har givet anledning til. Adskillige medlemmer har
fået støvet de gamle modems af, og er kommet i gang. Som
følge af udbredelsen af GPS systemet i biler og muligheden for
på internettet at følge med i hvad der sker, uden opkoblet grej
i øvrigt, er aktiviteterne og interessen stigende. 
Vores HB medlem her i kreds 7  OZ3MC, Martin vil besøge os
onsdag d. 20 maj med et lille Power Point " show " om netop
dette emne ( APRS ) og vil desuden fortælle løst og fast om
hvad der sker i EDR for tiden. 
Også i år er vi med til HAMDAY i Esbjerg ( se speciel hjemme-
side på www.HAMDAY.dk )  der afvikles lørdag d. 20 maj, hvor
vi endnu engang vil forsøge at få solgt vores udgået grej til
fordel for klubkassen. Kom og vær med, det bliver som altid en
rigtig " amatørdag ". 
Der er bevilget og bestilt nye vinduer til hele klubhuset i øver-
ste etage, og selv om arbejdshold delvis er etableret så mød
alligevel op, der er altid noget du også kan lave. Dato for
udskiftning kan ses i klubben.
Da vi nu endelig har fået ordnede forhold, og nyt informati-
onsmateriale om klubarbejdet er udarbejdet er det meningen
snarest at afholde en " åbent hus " dag  for at få flere og ger-
ne yngre medlemmer med i klubben , samt vise andre ama-
tører og tidligere medlemmer hvad vi har gang i. Endvidere vil
lokalerne være åbne for interesserede i forbindelse med  30 års
jubilæum på Lindholm i august.

Program.
19/4 Generalforsamling.
26/4 Klubaften, lokalet laves færdigt.

3/5 Klubaften.
9/5 APRS og EDR orientering med 3MC.

17/5 Vi gør klar til HAMDAY.
20/5 Hamday i Esbjerg.
Se vores hjemmeside for eventuelle opdateringer/ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF- Ebbe

De øvrige valg bød på genvalg til Bestyrelsesmedlem: Jan,
OZ1INN. Genvalg til Kenneth, OZ2ADE som Suppleant til besty-
relsen. Og også genvalg til vores Revisor: Flemming, OZ1EMY.
Regnskabet blev selvfølgelig også præsenteret, og det viste en
omsætning på 54.487,13 kr. i 2005 mod 48.518,75 kr. for 2004.
Sidste års fremgang, skyldes ikke mindst vores vellykkede ture
til Flohmarkt i Hamborg, og Interradio i Hannover. Og på trods
af den pæne omsætningsfremgang, var der fra bestyrelsens
side, forslået en kontingent stigning på 10,- kr. årligt for akti-
ve medlemmer, kassereren havde dog et ændrings forslag på
20,- kr. årligt, dette skal ses i lyset af, at vi i fremover er blevet
pålagt tvangsafgifter til både Post Danmark og landsforenin-
gen EDR, på samlet ca. 2000,- kr. årligt. Og efter lidt debat
frem og tilbage blev forsamlingen enige om følgende årlige
stigning: Aktive medlemmer 20,- kr.  og de øvrige kategorier
10,- kr. årligt (Familiemedlemskab fortsætter uændret). Ellers
ingen væsentlige ændringer - et lidt mere fyldigt referat af
Generalforsamlingen, kan selvfølgelig ses på vores hjemmesi-
de, og en kopi af regnskabet kan hentes i afdelingen.
I weekenden d. 4-5/3 deltog vi i ARRL DX SSB Contesten, og vi
nåede 792 QSO'er og 282.744 point på følgende bånd 15 - 20
- 40 - 80 og 160. Tirsdag d. 7/3 var vi med i NAC 144Mhz dog
med et beskedent resultat på 35 QSO'er og 20.338 point.
D. 8/3 havde vi et spændende foredrag om radioastronomi og
radioamatører, Bent OZ6BP havde taget sit udstyr med, og
demonstrerede hvordan man også kan høre stjernerne og
galakserne. Tak til Bent, for at han ville tage den lange tur fra
Sjælland, og underholde os med et interessant foredrag.
Så er vi nået frem til fremtiden - først Forårsrengøringen 
d. 29. april, hvor afdelingen byder på gratis middagsmad, til de
medlemmer der vil hjælpe til med at fjerne skidtet. Og d. 3.
maj slår vi dørene op til årets altid hyggelige Oldtimeraften.
Aftenen indledes som sædvanlig med et mindre foredrag, i år
af EDR's tidligere landsformand Niels K. Hansen, OZ1IKW. 
Og som sædvanlig, håber vi på at kunne samle rigtig mange
radioamatører denne aften - både de ældre, men også de
unge der nok kan lærer et par "staldfiduser".
D. 17. maj er der Valgmøde - her vil vi forsøge, at samle så man-
ge som muligt, af kandidaterne til det forestående valg til
landsforeningens RM, HB og som landsformand. Og dette
møde er din store chance, for at hører om hvad de enkelte
mener at kunne tilbyde, og dermed gøre det nemt at sætte de
rigtige krydser - mødet er selvfølgelig åbent for alle, uanset
medlemskab, men bemærk venligst at mødet starter allerede
kl. 19.00., og at der kun er siddepladser til de første 60.
Maj måned byder også på årets største arrangement, nemlig
HAMDAY 2006, lørdag d. 20. maj, hvor du har muligheden for
at finde de stumper, dele eller udstyr du har manglet hele vin-
teren, eller få solgt overskudsgrejet. Samt selvfølgelig møde
gode venner, og få en hyggelig sludder - der er som sædvanlig
tændt op i grillen, kaffe på kanden, og traileren fyldt med kol-
de drikkevarer. Nærmere informationer på www.hamday.dk 
Medlemsmødet d. 31. maj må du heller ikke gå glib af, for her
har du mulighed for at hører lidt om fremtiden, eller komme
med forslag til nye/andre aktiviteter og projekter. 
D. 10. juni tager vi på tur til det 25'ende jubilæums Loppemar-
ked i Hamborg (sidste tilmelding d. 7/6). Og så er der jo også
årets Sommerudflugt for alle medlemmer og hele familien, lør-
dag d. 17. juni. Turen går i år til Egeskov Slot, med det impo-
nerende parkanlæg og museet med de mange fine biler, flyve-
maskiner osv. Sidste bindende tilmeldingsfrist til turen, er ons-
dag d. 31. maj.

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



OZ April 2006_____________________________________________________________________________ 255

der er vist ingen, der ikke har fået sine ønsker opfyldt mht. til
både målepladser Computermuligheder og alt muligt. nu er
der 2 mtr repeater 70 cm dito eccolink antenner til alle bånd så
godt som så nu er det bare om at bruge alle de faciliteter der
er og ingen tvivl om at de vil blive flittigt benyttet. Angående
valg til diverse bestyrelsesposter kan der kun siges, at der var
bred enighed udtrykt derved at alle valg var genvalg med
akklamation. Fremtidig vil det være OZ 9 OK der vil være tale-
rør på amatørnyt mandag kl 18 30.
I øvrigt henvises til Hurup afd hjemmeside 

73 de OZ5THY/7

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 fået en grundig gennemgang af byggepro-
jektet "QRolle", som lader til at være gennemtænkt til mind-
ste detalje. Selv et serienummer følger med sættet ! 
Nu, hvor foråret er en kendsgerning med lyse aftener, bliver
det vel nemmere at samle amatører til VHF contest hver første
tirsdag i måneden ? 
Eller er der flere, der kan byde på amatør-foredrag ?  
Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage kl. 18:30 på
145,700 MHz

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den 18. maj 2006
kl. 20.00 i klublokalerne på Resen Skole, Makholmvej 3, Resen-
stad 7600 Struer.
Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning
4. Regnskab ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Forslag tilstilles bestyrelsen senest torsdag d. 11. maj 2006.

Flytning af foredrag
Foredraget om ACARS, som var annonceret til torsdag den
23.03.2006, har vi desværre været nødsaget til at flytte til den
20.04.2006, som annonceret nedenfor.

Miniforedrag om ACARS
Torsdag den 20.04.2006 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.

Sommerudflugt
Vi har fastsat datoen for årets sommerudflugt til lørdag den
17. juni 2006. Husk at sætte kryds i kalenderen ud for denne
dag. 

Herning rævejagt
Ræveafslutning og planlægning af ny sæson:
Vi har netop haft en årlige rævejagtsafslutning for sæsonen
2005, med spisning og præmieoverrækkelse; den detaillerede
pointoversigt kan ses på hjemmesiden www.oz8h.dk, men her
kommer lige en appetitvækker.
Kørejagt: 7 jagter i alt, 1. hold 06 Henrik og Kurt, 2. hold 01
Niels Ivan, Bent og Jan, 3. hold 04 Mogens med familie.
Gåjagt: 10 jagter i alt, 1. hold 01 Niels Ivan, 2. hold 06 Henrik
og Kurt, 3. hold 22 Jan.

Planlagte jagter 2006:
03.04 Prøvejagt Løvbakkerne
10.04 Gåjagt Grindsted
24.04 Kørejagt Sydøst
01.05 Gåjagt Rind plantage
08.05 Gåjagt v. Holstebro
15.05 Gåjagt v. Bøllingsø
22.05 Kørejagt Sydvest
29.05 ekstrajagt
12.06 Gåjagt Haunstrup
19.06 Kørejagt Nordøst
Uge 28 Gåjagter EDR sommerlejr Vestfyn
12-13.08 DM v. Holstebro/Struer
14.08 Kørejagt Nordvest
21.08 Gåjagt Præstbjerg
28.08 Gåjagt v. Ikast
04.09 Gåjagt ikke kendt endnu
11.09 Kørejagt Nordøst
18.09 Gåjagt Silkeborg
24.09 Kørejagt JM/Tinglev jagt
Se mere på afdelingens hjemmeside
På gensyn ved ræven

OZ5JR Jan Lind Christensen,
Ege Allé 187, 8600 Silkeborg

E-mail: janlind@mail.dk
Tlf. 8682 4786 eller mob. 5156 4819

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

Program:
20/4 Echolink-aften
27/4 Klubaften
4/5 APRS-foredrag med OZ3MC
11/5 Klubaften
18/5 Klubaften
Lyt med på vores nyheder på 145,325 MHz hver mandag kl.
19.00, samt kik forbi vores hjemmeside www.oz9hbo.mira.dk

73 de OZ2KMP

HURUP - OZ5THY - Contestcall OZ1THY 
Mødelokale: Bredgade 158, 1., 7760 Hurup Thy. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 - 23.00 
Formand: OZ1ENY, Ruben Lassen, Stenbjerg Kirkevej 85, 7752
Snedsted. Telf: 9793 8611 
Postadr.:Jørgen Pilgaard Gramstrup, Gyvelvænget 11, 7755
Bedsted Thy
E-mail:oz5thy@image.dk Hjemmeside:http://oz5thy.qrz.dk/ 

Hurup afd har afholdt sin årlige ordinære generalforsamling,
og under ledelse af oz1jvx. Arnes dirigentstok blev denne
afholdt i sædvanlig ro og orden. 
Det var en stolt og glad formand der takkede for det store
arbejde der er udført med at modernisere og male vore lokaler
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Vi har været på besøg hos EDRs hovedkontor i Odense. Det var
meget interessant at se høre om,hvordan de arbejder der. Lone
var så venlig at vise os rundt i de forskellige lokaler. Museet var
rigtig en sag for os gamle radioamatører. Det mindede os om
alle de plader vi havde bukket i tidens løb. Jeg må sige at det
overraskede mig at se, vor mange aktiviteter der foregår på
kontoret. Der er nogen, der kan være stolte af det arbejde de
laver. 

Den 4. maj har vi ordinær generalforsamling i klubben.
Dagsorden vil blive sendt ud med e-mail til de der er med i
denne ordning og til resten pr. brev.

Husk vi forsøger stadig at mødes på lokalfrekvensen hver man-
dag kl. 19:30.

Vy 73 OZ5VY Orla

RANDERS - OZ7RD
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:
26/4 Tema aften: Opladning af batterier 2

Siden sidst:
D. 1-3-2006 afholdt vi auktion. Der blev solgt godt og de fleste
fik noget godt med hjem. Selv gjorde jeg da et par gode køb.

OZ8VO har startet et projekt hvor de ombygger AP2000 Radi-
oer. Der er gang i den og man fornemmer en go gang værk-
steds hygge. Et godt initiativ som vi kun kan ønske os mere af
i fremtiden.
Bestyrelsen har besluttet at vi simpelthen ikke kan undvære en
fast Internet forbindelse. Derfor undersøges mulighederne og
håber på at vi snart finder den rette løsning til os.
For seneste info besøg da oz7rd.dk

Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Jeg har i et par måneder haft problemer med levering af OZ,
så indlæg til sidste nummer smuttede. 
Ellers er vores årlige GF et afsluttet kapitel, og der var genvalg
over hele linien. Vi har fået besked på at bruge lidt flere pen-
ge til udstyr mm, så vi undersøger muligheden for at skaffe det
nødvendige til at kunne køre satellittrafik fra klubben. I den
forbindelse vil vi forsøge at finde en foredragsholder, som kan
give os nogle tips vedrørende nødvendigt grej, antenner osv.
Ligeledes har vi besluttet at anskaffe nogle DVD film over DX-
peditioner til fjerne himmelstrøg, så en gang imellem vil vi
arrangere en filmaften. I det hele taget, kunne det være
spændende, hvis du er til digitale billeder og har besøgt et

Også i år har vi bestemt os for, at vejret skal være godt. Målet
for udflugten er derimod ikke faldet helt i hak, så i må holde
spændingen ud lidt endu.
www.oz3edr.dk
Check klubbens hjemmeside for de seneste nyheder.

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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:
27/4 Morsekursus og div. arbejder.
4/5 Morsekursus og div. arbejder.
11/5 Morsekursus og div. arbejder.
18/5 Morsekursus og div. arbejder.
1/6 Morsekursus og div. arbejder.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3727) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag.
Den 23. februar havde afdelingen besøg af OZ1FF, Kjeld Bylov
Thomsen, der holdt et godt foredrag om VHF fieldday og ikke
mindst de aktiviteter vi kunne deltage i på frekvenserne over
432 MHz - en rigtig god og inspirerende aften - Stor tak til
Kjeld.

Vy 73 de OZ1DZB, Leif

HORSENS - OZ6HR
Mødelokale: Kildegade 8 (1. sal bagfra), 8700 Horsens
Formand: OZ3VB, Viggo Berland, Fjordglimtsvej 18, 8700 Hor-
sens. Telf.: 7562 4977
Lokalfrekvens: 145.425 MHz
Hjemmeside: www.oz6hr.dk
E-mail: post@oz6hr.dk

Program:
20/4 Kursus: D-licens.
24/4 Klubaften.
27/4 Kursus: D-licens.
1/5 Klubaften.
4/5 Klubaften.
5/5 Weekendmøde.
8/5 Løsning af PC-problemer.
11/5 Foredrag: SSTV v. OZ6EI
15/5 Klubaften.
18/5 Rævejagt.
22/5 PC-spillekonkurrence.
25/5 Lukket.
29/5 Klubaften.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Kløvervej 13, 6000 Kolding.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Kringsvænget 28, 6000 Kol-
ding. Tlf. 7551 8894
Postadresse: formanden
Girokonto: 3 24 74 81
E-mail: orla.n@stofanet.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz8edr
Lokalfrekvens: 145.575 og 434.425 MHz

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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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 19. april, 3. maj, 17. maj og 31. maj.

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

Program
Torsdag 20. april 19:30: Generalforsamling, se marts OZ for
program
Hver torsdag 19:30: Klubaften

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

ÅRHUS_NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elsted Skolevej  4, 8520 Lystrup.
Formand: OZ1RIK, Rikke Nielsen, Mykenevej 7,Hårup, 8530
Hjortshøj
Girokonto: 9 01 81 58
Postadresse: Beboerhuset, Elsted Skolevej 4 , 8520 Lystrup
E-mail: oz2aan@qrz.dk
Hjemmeside: http://oz2aan.qrz.dk
Lokalfrekvens: 145.500 MHz

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

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 konstant lille fremmøde, risikere vi at miste retten til at
benytte det tildelte lokale.

KALENDEREN
19. april Klubaften
26. april Klubaften
03. maj Klubaften
10. maj Klubaften
17. maj Klubaften

Se også kalenderen på http://oz2aan.qrz.dk.

Vy 73 de OZ2ALN, Allan

SÆBY - OZ5GX
Mødelokale: Ungdomsgården, Jernbanealle, 9300 Sæby.
Mødeaften: 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 19.30
Formand: OZ1IPU, John Sørensen, Sølystvej 13, 9300 Sæby. Telf.
9846 3311
Postadresse: Formandens

spændende sted, at vise os lidt af dine anstrengelse; vi har en
LCD fremviser (800x600), og OZ6CF vil den 21. marts vise os
nogle billeder fra USA.
Vi har netop købt en udrangeret militærmast, som kan sættes
os til 15 meter, hvilket vi vil prøve en aften med pænt vejr
(manuel drejbar).
Der er vældig gang i flere byggeprojekter: 

QROlle tranceiveren har været under luppen vedrørende out-
put og modtagerfølsomhed; OZ2JUM's eksemplar er nok også
færdig snart; tak til Peter for hans tålmodighed med hjælp til
fejlfinding.
Der er købt flere DFD4 frekvenstæller byggesæt i USA
(OZ9OW); er bygget på en times tid, og så kommer der selv-
følgelig en passende kasse med heraf følgende mekanisk
arbejde.
Der bygges stadig transistortester, og så kigger vi lidt på fre-
kvenstæller forforstærker, ligesom der stadig er liv i Belthorn
tranceiveren og ny 100 mc clock-oscillator til DDS..

Klubprojekter:
SC Analyser 2005 (universal transistortester); QROlle tranceiver
incl. 100 watt transistor PA-trin, DFD4 Frekvenstæller. Se bille-
der på hjemmesiden.

Program:
25.04 Alm. klubmøde
02.05 Alm. klubmøde og 144 mc aktivitetstest
09.05 Alm. klubmøde
16.05 Alm. klubmøde
20.05 Hamday i Esbjerg, hør i klubben hvem der kører
23.05 Alm. klubmøde

Vy 73 de OZ5JR Jan

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:
Torsdag den 9. marts afholdt afdelingen ordinær generalfor-
samling. OZ8WQ, Andy var dirigent. Formanden havde i sin
skriftlige beretning gennemgået årets begivenheder, og efter
et par supplerende oplysninger blev beretningen godkendt.
Kassereren OZ6ET, Erling var ikke i stand til at møde, så for-
manden gennemgik det reviderede regnskab, der viste et
nydeligt overskud; det blev godkendt uden bemærkninger
OZ6ET, Erling og OZ5KM, Kjeld blev begge genvalgt, og i ste-
det for OZ0APT, Arnth, der ikke ønskede genvalg, valgtes
OZ9OM, Ole. 
Revisoren, OZ7HP blev ligeledes genvalgt. 
Generalforsamlingen vedtog at støtte Yding Skovhøj Repeate-
ren med kr. 10,- pr. medlem. 

Program:
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"
4/5 Antenne til 28 MHz. Oplæg til et afdelingspro-

jekt.
11/5 St. Bededagsaften. Vi spiser varme hveder i afde-

lingen
18/5 PA-trin til 144 MHz. OZ5KM viser sit nybyggede

trin frem
Vel mødt i OZ7SKB

vy 73 de OZ5KM, Kjeld 

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



Program:
20/4 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Siden sidst:
Vi har haft generalforsamling og det gik meget smerte frit.
De personer som var på valg, blev genvalgt, der var kun vores sekretær
Claus OZ5CRC som ikke ønskede genvalg. Den post har Carina
OZ2CMW fået.
Der vil blive holdt en EDRaften med Erik Løkkegård, som vil fortælle en
del om antenner og deres virkning, dato kommer til medlemmerne via
mail.
Der er gang i et kommende projekt i klubben, et interface som Leif
OZ6ABA står for, der har været tilmelding og betaling.
Der har også været 2M test hos John OZ1IPU det gik rimeligt, der var
mulighed for at prøve og sidde ved pc´n og køre logprogram, der var
fin opbakning denne aften.
Der var d.15/3 kredsmøde i Ålborg hvor Børge OZ3MM blev opstillet til
HB, Leif OZ6ABA og Erik OZ9AEG blev opstillet til RM.
Vel mødt i klubben og på genhør på frekvenserne..

Vy 73 de OZ2CMW, Carina

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

Det store problem i Aalborg og omegn for tiden er vores repeater på
2 meter, den har nået sin aldersgrænse og kan ikke følge med mere.
Derfor har vi valgt at opsætte en ny. Vi håber dette kan løse problemet.
Husk lyt til repeaternyt hver Mandag aften kl. 19.00 hvor OZ1LFI Peter,
formår at gøre repeaternyt spændende og oplysende at lytte til. 
Og da foråret nu har meldt sin ankomst, er det tid at få støvet "løbe-
tøjet" og rævemodtageren af, meld dig til på repeaternyt.
Der er klubaften hver onsdag aften fra kl. 19.30
Et bestyrelsesmedlem vil sørge for at der kan købes kaffe med brød.

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

LÆS DETTE !
Hvis I har haft problemer med at nå mig pr. e-mail i forbindelse med
indsendelse af indlæg til dette OZ, ligger fejlen IKKE hos mig eller min
udbyder, men hos EDRs udbyder, Tiscali. 
Tiscali er blevet solgt til Uni2 og i den forbindelse har der været visse
problemer.
EDRs WEB-master (Lone) har modtaget følgende mail:
"Rapport fra Uni2:
Der kan opstå problemer med videresendelse af mails i forbindelse
med flytningen fra Tiscali til Uni2 platform.
Flytningen foregår i perioden 11/3 - 22/3"
Tja, de kunne ikke ha' valgt et "bedre tidspunkt", vel ?!
Ovenstående gav det resultat, at jeg den 17. marts, hvor det var sidste
frist for indsendelse af indlæg, "manglende" et betydeligt antal ind-
læg. Et par dage gik og kun ganske få indlæg dumpede ned i min post-
kasse, derfor bad landsformanden, der naturligvis ligesom Flemming
var blevet orienteret om "problemet", mig om at foretage en opring-
ning til de afdelinger, der "manglede".
Herefter foretog jeg 26 opringninger til de afdelinger, som jeg har erfa-
ring for "næsten altid" plejer at sende indlæg ind, hvilket resulterede
i en "strøm" af indlæg - sendt til min private mail-adresse hos TDC, der
fungerede upåklageligt!
Jeg håber sandelig, at Tiscali/Uni2 har fået løst problemerne med flyt-
ningen til næste måneds OZ, MEN oplevelsen ovenfor fik mig til at
tænke over, at det måske var smart at udarbejde en samling e-mail-
adresser over samtlige afdelinger, således at jeg ved fremtidige ufor-
udsete "hændelser", kan sende en masse-mail til samtlige afdelinger
på én gang.
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Dette kræver imidlertid, at I vil ulejlige jer med at oplyse den mail-
adresse, det vil være mest HENSIGTSMÆSSIGT at sende en sådan mas-
semail til. I samme forbindelse vil jeg godt påtage mig - som en service
til alle afdelinger - at sende en "erindringsmail" om sidste indsendel-
sesfrist for indlæg til "næste" OZ et par dage før fristen udløber - ! -
men det kræver altså, at I fortæller mig hvilken e-mail-adresse jeres
afdeling har. Jeg er i princippet ligeglad med, om det er formandens,
sekretærens eller en andens adresse I vælger som "afdelingens mail-
adresse vedrørende indlæg til OZ", men jeg vil IKKE påtage mig at
"fiske" mail-adresserne ud fra jeres afdelingshoveder, da jeg har erfa-
ring for, at mail sendt til "nogle" af de adresser, kun bliver læst "en
gang imellem", men det vil jo også nok være bedst, at bruge e-mail-
adressen til den person, der sender indlæg til afdelingsspalten uanset
om det er sekretæren eller en anden udvalgt person.
Hvis jeg modtager mindst 20 adresser vil jeg oprette en sådan "masse-
mail-adresse" for EDRs lokalafdelinger i mit mailprogram baseret på
afdelingens NAVN ikke på personnavn eller kaldesignal, og det er ikke
min tanke, at denne samling af adresser skal ligge andre steder end hos
mig, da adresserne kun skal anvendes (af mig) vedrørende indlæg til
afdelingsspalten i OZ.

Vy 73 de OZ1CRY, afd.red.

OZ1HC
Hans Christian Andreasen, "Dres", OZ1HC, er tirsdag nat den 14. febru-
ar 2006 afgået ved døden på grund af en kraftig hjerneblødning. 
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 styrepro-
grammer til tranceiveren.  I efteråret 2005 fik vi så sat en vertikal anten-
ne  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 kaldesignal
i 1939. 

OZ5LH - Jørgen.

OZ3AZ, Arne
Arnes oscillator slukkede, den 21/2 2006 efter længere tids sygdom,
Arne vidste godt hvor det bar hen, og fandt adspredelse ved ama-
tørradio snak og elektronik puslerier i den sidste tid. Arne har været et
stort aktiv for klubben gennem flere år, og til det sidste var han aktiv
på radioen og på klubaftner. Vi vil savne Arnes altid positive deltagelse
i projekter og mødeaftner. I de seneste år har interessen handlet om
Antenner - magnetisk loop - og derigennem var Arne blevet meget
ferm til antenne beregninger på PC, og holdt helt naturligt flere fore-
drag om emnet. Vi vil savne Arne, hans skarpe spørgsmål - altid stillet
med et smil og det stille gemyt. 
Æret være hans minde, 

73 
Alle medlemmerne i EDR Frederikssund

OZ5RZ, Benny, OZ1DUG, Joakim

OZ1HC
Den 15.februar 2006 døde "Dres", OZ1HC, Hans, efter få dages syg-
dom. Min gamle ven, min radio-guru, har forladt os for evig. 
Jeg mødte Dres til et morsekursus i 1956. Han havde allerede fået sit
kaldesignal før krigen. Men syntes at nu trængte hans morse til en
oppudsning. Og lige siden har vi kommet sammen,både radiomæssigt
og familiemæssigt. 
Dres var et prægtigt menneske. Altid i godt humør, altid klar til at hjæl-
pe, selv om de sidste par år var lidt vanskelige efter Annies død. 
Han vil blive savnet at mange.

OZ9DC  Hans

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

Silent key
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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: OZ7QU Kurt A ElmelundL, Henning
P. Larsen, 
telf. 6446 2430

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



260 _____________________________________________________________________________ OZ April 2006

Betafon...............208, omsl. v. bagsiden
Bolls Rådgivning ...............................204
Dixit grafisk.......................................260
HS-Tryk...............................................246
Norad.................................................200
Radioamatørernes 
forlag ApS....................... 241, bagsiden
RF-Connection...................................217
Teknisk Erhvervsskole Center...........198
Århus Nord camping ........................208
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: Matrixprinter STAR LC24-10, eller printerho-
ved (som reservedel) til samme printertype.
Knud M. Hansen, Tlf. 43 64 35 45

Sælges: Kenwood HF-transciver TS830S, bordmic.
MC50, CW-filter YK88C,  kr. 3.200,00. Tektronik
osciloscope 2430 digital + isolator A6902A kr.
4.250,00. Tysk radio-chassi type SE42444 app.no.
3775519 uden rør kr. 275,00. Intel Celeron proces-
sor 400MHz 128KB cache ny kr. 180,00. 20 stk NIKI-
rør Elfin-Rodan MG-17G4BY nye kr. 400,00. 15MHz
Autoranging counter 8846 malden elektronics kr.
250,00. 2 stk Philips rør TB3/750 kr. 300,00. RTTY
terminal model ttu uden papirer kr. 50,00.  Alle pri-
ser er afhentningspriser.
OZ1KAZ  Egon Hermansen, Tlf. 66 18 15 87

Købes: Rørsokler til værnemagtsrør RV 2 P 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. eller
Fu.Hea. og Torn.Fu.b og diagrammer til samme.
(evt. andet tysk radiogrej og tilbehør.)
OZ1DCE Uffe Rosenkilde, Tlf. 20 87 91 93

Sælges: Yaesu transceiver FT847 damages by light-
ning strike. No outside damage is visible. Prelimina-
ry checks show audio section is faulty. The equi-
pment is  2 years old. All manuals including techni-
cal are included.
Offers to OZ2SI Cornelis Bos. Tlf. 59 93 01 58

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information


