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Redaktionelt
Valg
Dette nummer af OZ har du modtaget indpakket i folie. Det er ikke et forsøg eller en ny forsendel-
sesmetode.
Bladet er som altid sendt, som det Post Danmark kalder maskinel magasinpost. Aflevering sker inden
mandag morgen kl. syv og omdeling finder sted fra onsdag til lørdag i samme uge. 
Den meget opmærksomme læser vil for øvrigt se, at der på bagsiden ikke mere står EDR som afsen-
der, men en postboks i Fredericia. 
Det skyldes, at vi siden januar har valgt at indgå aftale med vort trykkeri om, at det er dem, der for-
sender bladene.
Sammen med andre trykkerier, har PE-Offset indgået en konsolideringsaftale - tror jeg det hedder -
hvor trykkerierne samarbejder om at aflevere store mængder forsendelser til Post Danmark. 
Herved opnås en rabat, så alt i alt betyder aftalen med trykkeriet, at vi kan holde portoudgifterne
lavest mulige.
EDR's medlemmer vil ikke mærke noget til ændringen; og det er fortsat EDR's kontor, der hver måned
afleverer en fil med medlemsadresser.
Skulle et blad ikke kunne afleveres, så returneres det til Fredericia, hvorfra det returneres til PE-Off-
set, der så vil give EDR's kontor besked. 
Det er en lidt besværlig forretningsgang, så jeg vil opfordre til, at man ved adresseændringer straks
giver EDR besked, så adressefilen kan være korrekt, og situationer, hvor bladet ikke kan afleveres, ikke
opstår.

Nej folieindpakningen skyldes, at der sammen med dette nummer af OZ udsendes to kuverter.
Der er nemlig valg til landsformand, HB og repræsentantskabet.
I midten af bladet finder du en stemmeseddel, og den synes jeg, du straks skal udtage, afkrydse og
putte i kuverterne, sådan som det beskrives på stemmesedlen.

Hvorfor nu det?
Ja for det første, fordi du på den måde kan få indflydelse på din forenings ledelse og kurs; men også
fordi der i år - for første gang i mange år - er opstillet to kandidater til formandsposten. 
På side 304 præsenterer redaktionen de to.

Jeg skal ikke her fremhæve den ene frem for den anden; men jeg vil opfordre dig til at tage stilling
til, hvem du gerne ser som formand de næste to år og så deltage i valget.
Stemmer du ikke, kan det nemlig have den konsekvens, at et lille mindretal vælger en anden formand
end den flertallet ønsker.
Det samme gælder selvfølgelig valg til såvel RM som HB.

Når du har postet stemmekuverten, kan du jo passende vælge at studere det øvrige indhold i denne
måneds OZ. 
Der er for resten også her udover "det sædvanlige stof" tilbud om forskellige valg af aktiviteter, du
kan deltage i. 
Jeg tænker på EDR's sommerlejr (se side305), VHF-Field day (omtalt side302), Det Nordiske VUSHF-
møde (som du kan læse om side 301), Hamburger Fukflohmarkt (annonce side 282) og Pinsestævne
(hvortil der indbydes side 295).

HR
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HAMSPIRIT
Ordet "HAMSPIRIT" betyder direkte oversat radioamatørånden. Dette udtryk blev
for efterhånden mange år siden et motto for radioamatører over hele verden. 
Hvor er den HAMSPIRIT så blevet af?
I afdelingerne bliver den stadig holdt i hævd, her hjælper og styrker man hinanden,
alle er lige uanset alder og politisk opfattelse, nybegynder eller gammel amatør.
Hvad sker der så med HAMSPIRIT, når man får en mikrofon i hånden?
Når man lytter på de forskellige bånd, specielt 2 mtr. og 80 mtr. har man indtryk af,
at den er gået fløjten. Her hersker der tilsyneladende en anden ånd, her gælder de
stærkes ret, man diskuterer politik, religion, intergration samt meget andet, som
ikke har noget med radio at gøre. Hvis en fra udlandet prøver at få en rapport, bli-
ver vedkommende oftest bedt om at skrubbe af. Bliver man forstyrret, forhøjer man
effekten, således man kan kvæle støjen. Det har jo overhovedet ikke noget med
HAMSPIRIT at gøre, derfor spørger jeg, hvor er HAMSPIRITEN blevet af?
For et stykke tid siden, blev en radioamatør spurgt om, hvorfor han ikke var blevet
hørt i et stykke tid, svaret var: "Jeg synes ikke talemåden var sådan, at jeg ville del-
tage i samtalerne. Jeg kunne jo sige noget galt". Det kalder jeg lidt amatørånd,
men det var måske bedre at blande sig og forbedre talemåden. 
På 2 m, specielt på repeaterne, er forholdene de samme. Her har mange ikke mulig-
heder for at komme længere væk end den antenne de bruger kan række. Det kan
være på grund af boligforholdende, økonomiske forhold og meget mere. Forhol-
dene på 2 mtr.  kan ofte være sådan, at mange udenlandske amatører kan komme
over repeaterne, på grund af longskip. Tag dog godt imod dem og giv dem en
raport, det behøver jo ikke at tage lang tid. Døgnet har jo som bekendt 24 timer, så
de 2 minutter det normalt tager, at afvikle en QSO, vil der altid være plads til. Så
kan man jo fortsætte samtalerne bagefter. Det vil uden tvivl give de danske radio-
amatører et meget bedre image i udlandet.
Jeg er godt klar over, at man oftest møder udtrykket, "kan man ikke lide lugten i
bageriet, kan man jo bare enten slukke for sin station eller gå til en anden fre-
kvens", men det løser ikke sagen. 
Det samme gælder ordene: "Jeg vil ikke være medlem af EDR, de gør jo ikke noget
for mig". Spørg hellere dig selv, hvad gør jeg for EDR og hele radioamatørstanden.  
Meld dig ind i foreningen og gør din indstilling gældende, det har man jo ikke
mulighed for, hvis man står uden for foreningen. Det der er så sørgeligt er, at der i
de fleste tilfælde, er det dem som står udenfor foreningen, som brokker sig mest. 
Måske er det hele udviklingen i samfundet, der har gjort HAMSPIRIT til noget man
helst ikke taler om, men prøv dog at gøre noget for, at vi får den HAMSPIRIT tilba-
ge. 
Min helt personlige holdning er, meld dig ind i EDR og gør noget for, at vores ima-
ge som radioamatører overalt bliver bedre.
Vy 73 de
OZ9QQ - Kjeld, 
HB-medlem Kreds-6
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Sådan har jeg lavet 
min 80 meter antenne

Af OZ9KC, Knud Hammer
Bakkevænget 21
3460 Birkerød

Valg af antennetype
Valget blev en bøjet halvbølge dipolantenne
(Ref.1) opsat i 7 meters højde og med resonans-
frekvens midt i 80 meter CW-båndet. Ud over at
kunne være i haven, kan den bygges af spinkle
materialer der ikke syner af så meget. Operativt
er antennen med sin relative høje udstråling
også god til 80 meter båndet, hvor forbindelse
over selv meget korte afstande med så lav en
sendereffekt ofte kun kan gennemføres ved
refraktion fra ionosfæren. Lad os derfor under-
søge, hvilken betydning det har, om antennen
opsættes i en kvart bølgelængdes højde, der
normalt anbefales, dette er 21 meter, eller om
kun 7 meters højde er acceptabelt.

Beregning af antennens vertikale udstrålings-
diagram
Figur1 viser skematisk en horisontal halvbølge
dipol antenne opsat i højden a over en perfekt
ledende jordoverflade. Antennens spejlbillede,
der er 180 grader ude af fase med den virkelige
antenne, er vist med modsat rettet pilespids i
afstanden a under jordoverfladen. Det udsendte
signal er summen af disse to identiske antenners
signaler.

Figur1. Horisontal antenne og dens spejlbillede

For at beregne udstrålingsdiagrammet, skal
antennehøjden a, der normalt angives i bølge-
længder eller brøkdele deraf, omregnes til antal
grader. Omregningen sker ved at multiplicere
højden a med vinkelkonstanten, se formel 1.

For antennehøjden på en kvart bølgelængde er

afstanden mellem de to antenner 2a, og hermed
får vi formel 2.  

Vi kan nu ækvivalere antennen og dens spejlbil-
lede med et strålepar bestående af to ens halv-
bølge dipolantenner placeret oven over hinan-
den i afstanden 2a og med indbyrdes faseforskel
på 2d. For et sådant strålepar kan det vertikale
udstrålingsdiagram for fjernfeltet nemlig bereg-
nes ud fra formel 3. 

Fra figur1 har vi faseforskellen mellem antenne
og spejlbillede 2d = 180 grader, vist ved den
modsat rettede pilespids, og dermed d=90 gra-
der og ovenfor ses, at omregning af afstanden
for en kvart bølgelængde giver 90 grader som i
(2). Indsættes disse værdier i (3) fås vi formel 4,
hvor den variable er den vertikale udstrålings-
vinkel.

I konstanten indgår antennens impedans, tilført
energi m. m. (Ref.2). Her vælger jeg konstanten
= 14. Diagrammet vises nu let på en TI-86 lom-
meregner, eller en tilsvarende med GRAPH funk-
tion, og kan derefter tegnes med håndkraft, som
jeg har gjort det, se figur 2.
På figur 2 er også indtegnet diagrammerne for

antennehøjderne  10,5 m og 7 m, d.v.s. hen-
holdsvis 45 grader og 30 grader. Det ses ved sam-
menligning af de tre teoretiske udstrålingsdia-
grammer, at det udstrålede signal bliver mindre,
når antennehøjden reduceres, og at det især gør
sig gældende for vinkler under 20 grader. Ved
vinkler over 20 grader, varierer forskellen ved
udstråling, omregnet til dB, mellem antennehøj-
derne 21 meter og 7 meter fra - 6 dB til -9 dB.
Regner vi med, at 1 S-grad er lig med 6 dB bety-
der dette, at signalstyrken vil være 1 til 1½ S-
grad mindre for den samme 80 meter antenne
opsat i kun 7 meters højde, end i 21 meters høj-
de. For antennehøjden 10,5 meter er forskellen -
3 dB til -6 dB, dette er et tab på ½ til 1 S-grad.

Udformning og opsætning af antennen
Da en senderantennes feltstyrke udenfor nærfel-

Antennen er konstrueret til brug for den 80 meter QRP-MAS tranceiver, jeg beskrev i OZ juni 2004. Da
denne tranceivers udgangseffekt kun er 1 watt og helst skal kunne høres over hele Europa, i hvert
fald når udbredelsesforholdene er til det, er det nødvendigt med en god antenne. Problemet er bare,
at en sådan skal kunne være i en 800 kvadratmeter stor villahave, og så må den på ingen måde virke
provokerende på naboerne, hvilket sætter naturlige begrænsninger på højden.
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tet er ligefrem proportional med antennestrøm-
men, vil den del af antennen, der fører størst
strøm, udstråle mest energi. I en halvbølge dipol
er strømmen størst midt på antennen. Er der ikke
fysisk plads til hele antennelængden, kan man
derfor godt bukke det yderste af enderne 90
grader, enten vertikalt, horisontalt, eller midt
imellem, se figur 3, uden at dette får væsentlig
indflydelse på antennens virkningsgrad, da
antennestrømmen her jo er ubetydelig.

Figur 3. Bøjet halvbølge dipol antenne

Den midterste del skal dog være mindst en kvart
bølgelængde lang. Det er ikke muligt at bereg-
ne antennens nøjagtige længde, da man ikke
kender de aktuelle jordbundsforhold og ej heller
kapaciteten mod jord. Kapaciteten vil dog som
følge af den lavere antennehøjde være større
end normalt, hvilket giver en kortere antenne, så
som udgang bruges den normale beregningsme-
tode for en halvbølge trådantenne lavet med
tyndt tråd. Denne er givet ved:

Antennelængde i meter = 150*0,95* f (MHz)

der for f = 3,55 MHz giver en samlet længde på
ca. 40.14 meter, så der skal i alt bruges en samlet
trådlængde på ca. 45 meter, der deles i to lige
store længder. Antennens midtpunkt, der jo
også er fødepunktet, har jeg oppe i 7 meters høj-
de. Herfra føres en trådlængde ned til hver af to
4 meter høje master, en på hver side af huset og
fra dissse i U-form videre langs hækkene ned til
de to sidste master, som kun er ca. 2 meter høje.
En skitse af antennen er vist figur 4. Bemærk, at
antennen fra fødepunktet, til begge sider,
skråner ned mod jordoverfladen, dette for at
forbedre udstrålingen ved de lave vinkler.

Figur 4. Skitse der viser antennens opsætning i
haven

Som master har jeg anvendt 45 mm sammenli-
mede rundstokke der først har fået et lag Gori
imprægnerings væske og derefter 2 lag Gori
med farvestof, men andre typer og fabrikater

Figur2. En dipol antennes teoretiske vertikale udstrålingsdiagam
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imprægneringsvæske kan selvfølgelig også bru-
ges. Den midterste mast, der er 4,3 meter høj, er
fastgjort til husets gavl i 3 meters højde med 2
stk. galvaniserede beslag af samme type som
anvendes til TV antenner, herved når jeg op på 7
meters højde. 

De resterende master er fastspændt til 1½ meter
lange 75 x 75 mm nedgravede trykimprægnere-
de stolper. Når antennens impedanstilpasning
senere skal justeres er det let at løsne gavlbesla-
gene og fire gavlmasten ned, så kan jeg stå på
en stige og nå det hele. 
Antennetråden består af sammensnoede bron-
zetråde og har en ydre diameter på 4 mm. Den
midterste isolator er af glas, medens resten af
isolatorerne er porcelænsæg.

Fødekabel
Fødekablet er et coaxialkabel type RG-58 med en
impedans på 53,5 ohm. Anvendes en halv bølge-
længde kabel mellem antenne og sender, vil den
impedans, der måles nede ved senderen, være
lig med antennens impedans, d.v.s. at jeg kan
udføre alle antennemålingerne nede ved sende-
ren, og dette benytter jeg mig selvfølgelig af.
Transmissionshastigheden for type RG-58 coaxial
kabel er opgivet til 66 % af hastigheden i det frie
rum, så den halve bølgelængde beregnes til:

Længde = 0,66*0,5*300/ 3,55 MHz = 27,9 meter

Fødekablet skal tilsluttes vinkelret på antennen.
Dette kan gøres ved at føre kablet ned langs
masten og fastgøre det med tape.

Justering af antennen og måling af dens impe-
dans
Når fødekablet er tilsluttet, dette gøres intermi-
stisk med et par samlemuffer, og antennen er sat
op i de 7 meters højde, skal den justeres til reso-
nansfrekvensen. 
Antennens båndbredde er kun ca.100 kHz, så
optimal dækning af hele frekvensområdet 3,5 -
3,6 MHz, uden brug af antennetuner, opnås når
justeringen foretages ved 3,55 MHz.

Resonansfrekvensen kan selvfølgelig måles med
et gitterdykmeter, men jeg har brugt en hjem-
melavet "Noise Bridge" (Ref. 3) til formålet, for
ved resonans vil antennen udvise en ren ohmsk
belastning. Antennetråden afkortes eller forlæn-
ges nu lige meget i begge ender indtil resonans-
punktet nås. 
Med nævnte "Noise Bridge" måltes antennens
impedans til 75 Ohm, hvorfor jeg valgte at impe-
danstilpasse antenne og fødekabel med en
transformator.

Figur 5 Antenne transformator, diagram

Impedanstilpasning mellem antenne og fødeka-
bel (Ref. 4 og 5)
Jeg har valgt at udføre transformatoren som en
autotransformator, efter en konstruktion vist i
ARRL " The Radio Amateur's Handbook " 1981.
Der er et samlet vindingstal på 15 vindinger med
udtag ved 12 vindinger. Det elektriske diagram
ses i figur 5.Transformatoren er viklet med 1 mm
kobbertråd på en Philips toroide kerne. Materia-
let er ferrit, farven var violet, (nu hvid) målene
Ø23 X 15 X 7 mm og kan købes hos Vejle RC Elek-
tronik. Der vikles 6 vindinger, stramt og jævnt
fordelt hele vejen rundt på kernen, med 3 paral-
lelle tråde, således at der fremkommer 3 ens vik-
linger. Den ene vikling reduceres herefter med
tre vindinger og viklingerne forbindes som vist
på figur 6. 

Figur 6 Vikling af antennetransformator

Den mekaniske sammenkobling mellem anten-
ne, transformator og coaxialkabel er udført med
samlemuffer som vist på fotografiet figur7. For
at modvirke korrosion og rust, har samlingerne
fået en gang WD-40 MULTI SPRAY.

Kontrol af antennesystemet
Arbejdet afsluttes med at måle, om antennen,
inklusiv transformator og coaxialkabel, nu også
er korrekt tilpasset senderens udgangsimpedans.
Denne måling har jeg udført ved hjælp af en
kunstantenne på 53.5 Ohm belastning, dette er
samme værdi som kablets impedans. En god QRP
kunstantenne til 80 meter båndet kan laves ved
at forbinde 5 stk. 267 ohm 1 W modstande i
parallel og tilslutte dem til et coaxial-omsæt-
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ningsled fra BNC han til 2 bananbøsninger. Sen-
deren belastes nu først med kunstantennen, og
PA-trinnets strømforbrug måles ved antennens
resonansfrekvens og den målte værdi noteres
ned. Herefter udskiftes kunstantennen med den
rigtige antenne og strømforbruget måles på ny,
uden at der justeres på senderen og noteres igen
ned. Det skulle nu gerne vise sig at de to måle-
resultater er ens, hvilket betyder, at der er kor-
rekt impedanstilpasning og dermed at der over-
føres maximum energi fra sender til antenne.
Såfremt der ikke er tilpasning vil PA-trinnets
strømforbrug altid være størst når kunstanten-
nen er tilsluttet og mindst når antennen er til-
sluttet.

Antennens anvendelighed i praksis (Ref.6 og 7).
Antennen er nu ændret så meget i forhold til en
standard dipol, at jeg vælger at benævne den en
variant af en dipol, eller en modificeret dipol.
Det beregnede udstrålingsdiagram i figur 2 vil
dog kunne anvendes, til at vise, at en horisontal
antenne opsat i kun 7 meters højde ikke er egnet
til kommunikation på jordbølgen med lav
udgangseffekt. Alt må derfor foregå via ionos-
færen og her er effekten næppe stor nok til
mere end een gang refleksion, altså kun eet hop.
Om dagen vil det normalt være E-laget i en høj-
de af ca.110 km som dominerer. Ved 20 grader
udstrålingvinkel vil dette give maximum afstan-
de på ca. 500 km. Om natten når E-laget er gået
i opløsning er det F-laget i ca. 320 km højde der
tager over og de længste afstande kan da for-
ventes at komme ud over 1400 km. Antennen
har nu været anvendt i snart 4 år, fortrinsvis til
kontester og indtil nu har jeg haft QSO med 26
forskellige lande i Europa, også flere gange OY.

Til DX forbindelser skal udstrålingsvinklen helst
ned under 10 grader, så da må antennen nok op
på 10 til 12 meters højde. Konklusionen må der-
for være, at højderestriktioner og pladskrav ikke
nødvendigvis behøver at afholde nogen fra at
deltage på de lave frekvenser, der jo netop i dis-
se år, med lav solplettal, er meget spændende.

Referencer
1. ARRL, The Radio Amateur's Handbook, årgang
1962 eller tidligere, Bent Antennas.
2. Bruckmann, Hellmut. (1939), ANTENNEN ihre
Theorie und technik.  Erster Teil. III. Strahlungs-
verteilung (Feldstarkeverteilung im Fernfeld).
3. Otzen, Børge. OZ8T, OZ Januar 1993, Lidt om
HF-målebroer.
4. The Radio Amateur's Handbook, ARRL årgang
1981. Chapter 19 page 8. A 50 to 75 Ohm Broad-
band Transformer.
5. Kragh, Jørgen. OZ7TA, OZ Januar 2002, Om
beregning af selvinduktion og magnetfelter i
kerner til baluner og bredbåndstransformatorer.
6. Braun, Gerhard. (1986) Planing and Enginee-
ring of Shortwave Links. Chapter 4. Calculation
of Shortwave Paths for Sky-wave Propagation.
7.The ARRL Antenna Book, Eight Edition, (1956),
Chapter 2, Antenna Fundamentals page 46 and
page 56.

Pocket PC
Har du en Pocket Pc og mangler software til amatør
venlig pris ( Freeware ) så kik ind på denne hjemmesi-
de http://www.ipaqsoft.net/php/freeware.php

OZ1HPL

Figur 7 Samling i mastens top af antenne, tilpasningstransformator
og fødekabel med samlemuffer

O Z

OZ spot
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Elektronik byggeklodser til kommunikation

3.del:

En detektor
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Om projektet
Diagrammet ses på figur 1. Selve detektoren er
her en diodeblander af typen SBL-1. Her bliver
det tilførte HF-signal blandet med et signal fra
en VFO (Variabel Frekvens Oscillator), eller hvis
enheden skal anvendes i en supermodtager fra
en BFO (Beat Frekvens Oscillator). Se mere her-
om i VTS kapitel 7. 
Det detekterede signal forstærkes i en transistor
(T1) inden det sendes videre f.eks. til din LF-for-
stærker. T1 bliver således det første forstærker-
trin i en kæde, der fortsætter med f.eks. forfors-
tærker og udgangsforstærker i LF-forstærkeren.
Derfor er det vigtigt, at forsyningsspændingen
til første trin i kæden altså i dette tilfælde T1, er
fri for brum og støj, idet selv ganske lidt brum jo
vil blive forstærket ganske meget i resten af for-
stærkerkæden.
I diagrammet er forsyningsspændingen til T1 fil-
treret ved hjælp af T2 og kondensatoren C4.

Indkøb - det skal du bruge
Modstande og kondensatorer volder dig næppe
kvaler. C 5 kan evt. udelades, når detektoren skal
anvendes sammen med LF-forstærkeren, hvor
der jo sidder en kondensator i indgangen. (Den
gør ingen skade, hvis den bliver siddende)
Den erstattes i så fald med en stump ledning.
Herudover skal bruges to transistorer af typen
NPN. 

T1 er som nævnt første trin i en forstærkerkæde,
og du bør derfor vælge en transistortype, der
ikke frembringer for meget støj. Du kan bruge
enhver såkaldt småsignal transistor til T2. 
Endelig skal du bruge en diodeblander af typen
SBL-1. På figur 4 kan du se at den indeholder 4
dioder og to transformatorer, der er viklet på
små ferritkerner. Den fås som en færdig enhed,
der desværre er ret dyr. Det er formentligt ikke
alle løsdelsforhandlere, der fører denne; men
hos Dansk Mikrobølge Teknik fås den. Prisen er
125,- kr. FunkAmateur i Tyskland fører den til
9,95 euro, hvortil kommer fragt mv. Min SBL-1
stammer fra noget ophugget udstyr, så måske
kan du i klubben eller på loppemarked være hel-
dig at finde en.

Afprøvning og fejlfinding.
Du kan ikke foretage en egentlig afprøvning af
denne byggeklods uden at kunne tilføre såvel et
HF-signal som et VFO (eller BFO) signal. Derfor
indskrænker afprøvningen sig til en nøje kontrol

Når radiobølger skal overføre informationer
f.eks. tale, skal de moduleres.
For at fiske disse informationerne ud fra radio-
signalet igen, således at de kan gengives i en
hovedtelefon eller højttaler, er det nødvendigt
at demodulere signalet. Det sker i en detektor,
som er månedens byggeklods.

Fig 1 Diagrammet
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af lodningerne og måling af spændinger. 
Først når detektoren bygges sammen med nogle
af de andre byggeklodser, kan den endelige
afprøvning foretages.

Du skulle gerne kunne måle nogenlunde følgen-
de værdier, når konstruktionen tilsluttes en
strømforsyning på 12 V:

Kollektor T2: 12,0 V
Basis T2: 11,8 V
Emitter T2: 11,3 V
Kollektor T1 6,8 V
Basis T1 2,8 V
Emitter T1 2,2 V

Er disse spændinger tilstede, er det ret sandsyn-
ligt at byggeklodsen virker, som den skal.
Skulle det ikke være tilfældet, må du på jagt
efter fejlen. Her kan du dele søgningen op i to
dele.

Fig. 2. Printet mål 40 mm x 70 mm

Leverer T2 ikke den angivne spænding på kol-
lektoren, er der en fejl omkring komponenterne
R4, C4 og T2. 
Er spændingen på T2 kollektor i orden, så må en
fejl være omkring T1 og dens komponenter.

Sådan virker den
En detektor til SSB og CW består af en blander,
hvor radiosignalet blandes med signalet fra en
oscillator, hvorved der fremkommer et LF-signal.
En sådan detektor kaldes en produktdetektor.
Den modtager, som byggeklodserne i denne
serie kan bruges til, er af typen direkte-konver-
tering. Princippet omtales i en senere artikel;
men en vigtig forudsætning for et godt resultat
er, at detektoren er balanceret. Med en diode-
blander af typen SBL-1 opnår man på en nem
måde en god balance, hvilket betyder, at et sig-
nal tilført en af blanderens indgange ikke vil
optræde på en af de andre indgange/udgange.
Det er begrundelsen for at anvende en så dyr
komponent. 
TR note: For den lidt mere avancerede (eller næri-
ge) amatør er der den mulighed selv at bygge
blanderen med 4 dioder til 20 øre stykket.
En betingelse for god balance er, at diodeblan-

Stykliste detektor

C1, C2 0,1 uF keramisk
C3, C4 22 uF/16 V elektrolyt
C5 1 uF/16 V elektrolyt (se tekst)
C6 4,7 uF/16 V elektrolyt
R1 47 Ohm (evt. 51 ohm)
R2, R6 3,3 kOhm
R3 6,8 kOhm
R4 39 kOhm
R5 10 kOhm
L1 100 uH drossel
T1 BC109, BC549 eller lignende
T2 BC547 eller lignende
Mix SBL-1 eller tilsvarende diodemikser

Detektor

Detektor

Fig. 3 Komponentplacering detektor

HF-ind
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deren på alle ind/udgange belastes med en
impedans på 50 ohm ved alle frekvenser. Derfor
er mellem blander og forstærkertrin indført
komponenterne C1, R1, L1 og C2, der tilsammen
udgør en såkaldt diplexer. 
Når LF-signalet er sluppet gennem denne, sendes
det via C3 ind i forstærkertrinnet, der er koblet
som jordet basis, dvs. signalet sendes ind på
emitteren og tages ud på kollektoren, medens
basis er vekselstrømsmæssigt forbundet til jord
gennem kondensatoren C6. Denne kobling
udmærker sig ved at have en indgangsimpedans
på omkring 50 ohm. Kondensatoren C5, der
fører signalet videre kan som nævnt godt und-
væres og erstattes på printet med en stump
monteringstråd, hvis der tilsluttes en LF-forstær-
ker med kondensator i indgangen, sådan som LF-

Benforbindelser og indmaden i SBL-1. Med lidt
fingerfærdighed skulle det ikke være umuligt
selv at fremstille denne. Fire ens dioder - gerne
hot-carrier - forbindes som vist med to transfor-
matorer viklet trifilart. F.eks. 3x10 vdg på to små
toroidkerner type FT37-61

forstærkeren i denne serie. Arrangementet med
filtrering via T2 er opfundet af en amerikansk
radioamatør og virker på den måde at konden-
satoren C4's værdi bliver forstærket op med T2,
og du opnår derfor, at en relativt lille kondensa-
tor filtrerer, som var den meget større.

Data
Jeg har ikke målt data på byggeklodsen; men
SBL-1 kan bruges til indgangssignaler op til 500
MHz, så alle SSB radiosignaler til og med 70 cm
båndet vil kunne detekteres med en passende
VFO eller BFO tilsluttet. 

Fig. 4 Det færdige print. SBL-1 bærer præg af, at den var lidt van-
skelig at fjerne  fra det udstyr, den blev pillet ud af

O Z

Vi kan levere et byggesæt  til 
månedens byggeklods:

En detektor
Print og alle komponenter. kr. 98,-

(Prisen er eksl. forsendelse)

For at holde prisen så lav som muligt, leveres byg-
gesættet uden SBL1, men med fire dioder, tråd og
kerner til transformatorer samt en udførlig vejled-
ning, så du selv kan lave en diodeblander

Byggesæt til de to første byggeklodser
LF-forstærker

og 
samtaleanlæg

er også på lager

Radioamatørernes forlag ApS
Klokkestøbervej 11

5230 Odense M
Tlf. 66 15 65 11
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O Z

Telegrafi som ringetoner til mobilen

Af OZ7S Sven Lundbech
Egerupvej 11, Bringstrup
4100 Ringsted

Ringetoner
Hvem kunne for bare otte år siden tro, at ringe-
toner og melodier til mobiltelefoner ville få et så
enormt omfang, som det er sket? Og så kan man
endda tage penge for dem, hvis de er særlig
populære. På den måde har man mulighed for at
gøre sin mobil personlig og speciel. 
Og hvad er så mere naturligt for en radioamatør
end at have morsetelegrafi som ringetone?

Telegrafi
Morestegn er jo opbygget af tre elementer: prik-
ker, streger og mellemrum, hvor priklængden er
den grundlæggende 'tidsenhed'. Forholdet mel-
lem de enkelte dele er beskrevet mange steder,
og jeg skal ikke gentage det her. Herudfra kan
man så komponere sin egen melodi til sin mobil-
telefon.
Det gjorde jeg til min Sony Ericsson T610, der har
et simpelt kompositionsværktøj indbygget. Jeg
fik det dog aldrig til at lyde særlig godt, og jeg
kunne heller ikke få en passende hastighed på
telegrafien. Det lød kort sagt ikke telegrafistisk
korrekt.

Automatik
Nu er det sådan, at en radioamatør (naturlig-
vis...) har skrevet et program, der konverterer
bogstaver til morsetegn og en til en lydfil, der
kan downloades til mobilen. Kaldesignalet er
M1RGZ Andy B., og hjemmesiden hedder:
http://www.planetofnoise.com/midi/morse2mid.
php . 
Man indtaster den ønskede meddelelse, og ud
kommer en midi-fil, altså en lydfil, i *.mid-for-
mat, lige til at downloade i mobilen.

Der er mulighed for at vælge forskellige hastig-
heder, tonehøjder og lydbilleder. Når man er til-
freds med lyden, kan man wappe filen til mobi-
len eller bruge sin foretrukne metode til over-
førsel. Jeg gemte lydfilen på pc'en og overførte
den via den infarøde forbindelse til T610'eren.
Det burde virke på de fleste mobiler, hvis de kan
spille polyfoniske ringetoner.
Nu telegraferer min mobil 'qrz? de oz7s k', når
den ringer. Det skaber til tider lidt opmærksom-
hed. 
Prøv selv!

Fra andre blade
CW - transceiver til 80 meter
Meget simplere end DG0SA' transceiver kan det vist
ikke laves. 40 komponenter og du har en komplet sta-
tion. Krystalstyret og med 2-3 W udgangseffekt. Mod-
tageren udgøres af tre transistorer. Vil du have en lidt
mere avanceret station er der vist en udgave med VFO,
ja faktisk en VFO, hvor man blander sig frem til den
ønskede frekvens. Den bruger naturligvis nogen flere
komponenter.
Der er printlayout til den lille transceiver.
DG0SA: CW-transceiver für 80 m. CQ-DL 1-2006 side 26-30

Køling af PA-trin
Hvad enten PA-trinnet er med rør eller med transisto-
rer, så  er det ofte nødvendigt at montere en blæser,
der kan sørge for, at temperaturen ikke bliver så høj at
transistorer eller rør tager skade. DJ9YV gennemgår i
denne artikel hvorledes dette problem klares. Der er
vist forskellige blæsertyper og er tabeller over deres
ydeevne. Artiklen er god læsning, hvis du skal i gang
med konstruktion af et PA-trin.
DJ9YW: Kühlsysteme für Endstufen. CQ-DL 4-2006 side
250 - 252

OZ8XW

En Beverage antenne
En Beverage antenne er en effektiv DX modtageantenne

på de lave amatørbånd dvs. 160 og 80 meter båndene. Den
kræver megen plads, helst 1-2 bølgelængder. Til gengæld
kræver den ikke høje master. Den udføres med 2 parallelle
ledere a la "hønsestige" eller twin lead placeret få meter
over jorden.
I [1] er en moderne udgave af Beverage antennen beskre-
vet. Systemet består faktisk af 2 antenner, som ved hjælp af
en switchbox mv. kan skiftes mellem modtagning fra 4 ret-
ninger (verdenshjørner). Antennens effektivitet bygger
især på en forbedring af signal/støj forholdet. Den blev
patenteret til kommercielt brug allerede i 1921 [2].
Her i landet er der næppe mange, som har plads til en
sådan antenne på egen grund. Bor man på landet, kan en
løsning kan være at "låne" en mark hos en nabo  til opsæt-
ning af en midlertidig antenne fx om vinteren, hvor 160 og
80 meter er gode til  DX.  
Beverage antennen er ikke effektiv til sending; derfor
kræves en separat sendeantenne  fx en vertikal.

1.  H. Ward Silver, NØAX: A Cool Beverage Four-Pack.
QST April 2006  p. 33-36      Ward besvarer gerne spørgsmål
pr. e-mail
2.  H. H. Beverage: The Classic Beverage Antenna , Revisit-
ed  QST Januar 1982  p.11-17
I øvrigt er Beverage antennen beskrevet i nyeste udg. af
ARRL Antenna Book samt i ON4UN: Low-Band DXing

OZ8BN
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Udstrålingsvinkel, jordreflektion og jordfors-
tærkning
For DX'ere på HF er det velkendt, at udstrålings-
vinklen for en vandret retningsantenne er en
funktion af dens højde over jorden. Da vores
antenner på VHF/UHF er vandrette, gælder det-
te også for os; og i det følgende vil jeg kun
beskæftige mig med vandrette antenner. 

Figur 7. Spejling i jordoverfladen.

Udstrålingsvinklen er den vinkel, hvor det
udsendte signal og signalet fra jordspejlet af
antennen er i fase. 
Se figur 7.

Fladt terræn
Følgende udstrålingsvinkler kan beregnes for en
QTH på fladt terræn:

Højde 432 MHz 144 MHz 50 MHz
10 m 1 grader 3 grader 9 grader
20 m 0,5 grad 1,5 grad 4 grader
30 m 0,3 grad 1 grad 3 grader
40 m 0,25 grad 0,7 grad 2 grader

(Højde angiver retningsantennes højde over
fladt terræn i meter)

For at få en lav udstrålingsvinkel over fladt ter-
ræn kræves der en antennemast på 10-15 bølge-

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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Figur 8. Denne illustration viser, hvor mange dB troposcatter-strækningstabet ligger under fritrum-
strækningstabet ved forskellige afstande på 100 - 3.000 km. For længere distancer er ionoscatter med-
taget, og det viser os, at der er spændende muligheder på 50 MHz - og denne scatterproces kan
anvendes 24 timer i døgnet året rundt.

2. del af en serie.
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længder, hvilket er svært på VHF. Udstrålings-
vinklen ved vandret polarisation er kun afhæn-
gig af antennens højde over den reflekterende
jord. Benyttes der lodret stakning af to vandret-
te retningsantenner, koncentreres energien ved
den laveste udstrålingsvinkel, der fastlægges af
den gennemsnitlige højde; så stakning er at
anbefale, men stakning er ikke med til at "træk-
ke udstrålingsvinklen ned". Udstrålingsvinklen
for stakkede antenner er den samme som fra en
antenne, der er monteret ved den gennemsnitli-
ge antennehøjde, men stakken vil udstråle mere
effekt (lad os sige +2,5 dB) ved denne vinkel.
Lodret stakning af to retningsantenner vil med-
føre, at den gennemsnitlige antennehøjde ligger
midt mellem de to antenner; dvs. den halve stak-
ningsafstand lavere end den øverste antenne.
Dette giver en højere udstrålingsvinkel end ved
brug af den øverste antenne alene. Stakning
kræver en højere antennemast for at få samme
udstrålingsvinkel. Hvis du er låst fast til en
bestemt mastehøjde, skal du tage med i betragt-
ning, at stakning vil betyde mere effekt i det
laveste loop, som vil have en højere udstrålings-
vinkel end ved brug af kun én antenne øverst
oppe. Nettoresultatet af stakning af to retnings-
antenner forholdsvis lavt over jorden vil være
mere effekt i en vinkel på under 1 grad, hvor den
gør gavn ved troposcatter, men det vil ikke være
en forbedring på de forventede 2,5 dB. Nettore-
sultatet afhænger af antennehøjde og det omgi-
vende terræn (fladt eller skrånende), så du skal
udføre nogle beregninger for netop din situati-
on. Hvis du ønsker en 2,5 dB forbedring ved tro-
poscatter, og antennemasten kun er nogle få
bølgelængder høj, kan det være bedre for dig at
montere en enkelt retningsantenne med den
dobbelte boomlængde øverst i masten. Nu ved
du så lidt om, hvorfor OZ5W/OZ9EDR benytter 2
meter retningsantenner med boomlængde på
over 11 meter, og hvorfor vi har rejst en 30 m
mast.

Skrånende terræn
Hvis terrænet ikke er fladt, sker der en hel del
med udstrålingsvinklen. Hvis man har en bakke
foran sig, så skråner terrænet opad, og
udstrålingsvinklen stiger; det er helt klart ikke
godt. En nedadgående hældning vil derimod
give en lavere udstrålingsvinkel. Den nødvendi-
ge højde for antennemasten er meget mindre,
når din QTH ligger på toppen af en bakke, der
skråner svagt helt ned til havet eller horisonten i
alle retninger. Dette er en af hovedårsagerne til
at køre /P fra en bakketop.

Hvis du gerne vil vide mere om jordreflektion,
udstrålingsvinkel og ground gain, så se min arti-

kel i Weinheim's Scriptum der Vorträge 1998 p.
21.1-21.11 eller på www.oz1rh.com 

Sådan vælger du en super-QTH
I Roda's bog: Troposcatter Links er nævnt nogle
krav til hvordan en kommerciel troposcatter sta-
tion skal placeres. Hvis du kan få dig sådan en
QTH, vil du have et virkelig kraftigt signal!
Området foran antennerne skal være frit for alle
hindringer, og horisonten skal befinde sig i en
afstand af adskillige kilometer. Hvis der er træer
eller andre hindringer, som man ikke kan fjerne,
bør antennen monteres i en mast, der er så høj,
at frigangen mindst svarer til antennens radius
eller rettere 1. Fresnel zone. Man bør sørge for,
at der ikke forekommer menneskeskabt støj eller
mulighed for interferens i det område, hvor sta-
tionen befinder sig. Der må ikke være trafikere-
de veje foran antennen, da motorers tændings-
systemer frembringer radiostøj. Kravene til pla-
cering er opsummeret i Tabel 11.3 i bogen. Det
valgte sted bør give tilstrækkeligt med plads til
etablering af stationen. Planering af terrænet
kan være tilrådeligt, men er sjældent nødven-
digt. 

Krav til placering
1. Højtliggende sted, jo højere desto bedre
2. Ingen hindringer foran antennen
3. Afstanden til horisonten skal være mindst

nogle kilometer
4. Ingen bjerge eller bakker i retning mod den

fjerne station, som kan gøre det nødvendigt
at lade antennen pege opad

5. Horisonten skal om muligt ligge lavere end
en vandret linje ud fra stedet, så antennen
kan pege svagt nedad

6. Ingen trafikerede veje eller andre anlæg, der
frembringer radiostøj - især ikke foran anten-
nen

CCIR anbefaler, at antennen skal pege mod et
punkt en smule over horisonten: "Den nøjagtige
optimale elevation er en funktion af udbredel-
sesvejen og forholdene i atmosfæren, men lig-
ger inden for ca. 0,2 til 0,6 gange antennens
åbningsvinkel over horisonten". Det lyder ikke
logisk at dreje antennerne opad, når vi ønsker en
lav udstrålingsvinkel. Men formålet med denne
drejning af retningsantennen synes at være, at
den så opsamler mindre støj fra jorden ved 270
°K og mindre menneskeskabt støj. Dette gælder
formentlig kun for modtagelse på SHF med sto-
re paraboler, og sendeantennen skal nok stadig
skyde mod horisonten. Hvis du har en tilpas stor
parabol er der mulighed for eksperimenter.
For at få en lav udstrålingsvinkel skal antennen
befinde sig højt over den omgivende reflekte-
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rende jord. 900 m over havets overflade er ikke
til nogen nytte på 144 MHz, hvis din QTH er på
en stor slette, og antennen kun er 5-10 m over
jorden. 30 m over havet og 30 over jorden er
meget bedre. Har du bemærket, at PA0 stationer
ligger ret kraftigt?

Selv en bjergtop på 900 meter er ikke godt, hvis
der er andre toppe i samme eller større højde
rundt om den. Den bedste QTH giver dig god
jordreflektion (+5-6 dB når den er bedst); og hvis
terrænet skråner nedad i alle retninger, vil det
give dig den vigtige lave udstrålingsvinkel - selv
uden en ekstremt høj mast.

Hvad er vigtigst: at komme højt op i bjergene
eller have en lav udstrålingsvinkel? Formlen for
strækningstab ved troposcatter tager ikke
meget hensyn til højden over havet, da denne er
af mindre betydning. Hvis du vil klatre op på en
bjergtop i alperne, så vælg den højeste (Mont
Blanc, 4.800 m), men husk, at du stadigvæk har
brug for et 500++ watt PA-trin og en antenne
med 15-20 dB forstærkning på 144 MHz, hvis du
virkelig skal køre DX og vinde en contest. Det er
helt klart, at god højde over havet vil forøge
rækkevidden med direkte sigt og flytte diffrakti-
onszonen længere ud. Men det er lige meget,
når de fleste signaler inden for en afstand på 200
km vil være 59+ i alle tilfælde, hvis du har udstyr
til troposcatter (god sendeeffekt og antennefor-
stærkning). Og med nogle få watt og en lille ret-

ningsantenne vil selv ikke en placering på et højt
bjerg give dig ret meget 700+ km DX. En højtlig-
gende QTH er kun god, hvis der ikke er nogen
andre høje toppe omkring den - og det er sjæl-
dent tilfældet. Selv på en højtliggende QTH har
man brug for en antennemast for at få en lav
udstrålingsvinkel, hvis QTH'en ikke ligefrem lig-
ger på en spids bakketop. For at udnytte den
lave udstrålingsvinkel må man have frit sigt til
horisonten ved nul grader eller lavere. Hvis man
i horisonten ser bjerge, vil DX mulighederne
være betydeligt dårligere i pågældende ret-
ning(er). Endnu en faktor er, at din bjergtop
under gode forhold kan befinde sig oven over
alle eventuelt reflekterende lag - og så vil dit sig-
nal blive reflekteret ud i det tomme rum og gå
til spilde. Men normalt er højde ingen ulempe,
forudsat at der er frit sigt til horisonten ved
havets overflade. Konklusionen på alt dette er,
at super-QTH'en befinder sig på en jævnt
skrånende bjergtop med udsigt til havet i alle
retninger, og uden støjende byer, biler, TV-appa-
rater eller andre amatører inden for 100-200 km
og med let adgang til rigelig lysnetforsyning til
dit store PA-trin. Og hvis der skal være mange
amatører at snakke med skal QTH'en ligge 5-600
km fra London, Paris, Ruhr, Dresden, Berlin.

Er troposcatter frekvensafhængig?
Troposcatter er uafhængig af frekvens fra 144
MHz til over 10 GHz. Ved lavere frekvenser bliver
bølgelængden større og større i forhold til de

Figur 9.  Denne illustration viser, hvor mange dB troposcatter-strækningstabet ligger under fritrum-
strækningstabet ved forskellige afstande på 100 -500 km. Den viser også, hvor mange procent af tiden
man kan forvente et bestemt tab. Illustrationen gælder for frekvensområdet 40 - 1.000 MHz, så tro-
poscatter er også en mulighed på 50 MHz. Se Scriptum der Vorträge 1995 eller www.qsl.net/oz1rh for
en mere detaljeret gennemgang af troposcatter på 50 MHz.
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typiske scatter-celler. Over 10 GHz forekommer
troposcatter stadig, men absorptionen i ilt og
vanddampe i atmosfæren skal tages med i
betragtning. Selv ved 10 GHz er denne absorpti-
on ikke på mere end 5 dB ved 1.000 km. Tropos-
catter vil også fungere på 50 MHz, men der er
ikke ret mange amatører, der på dette bånd har
samme effekt og antennekonstruktion som på
144 MHz. Desuden er niveauet for atmosfærisk
støj også højere. På 50 MHz kan man beskæftige
sig med ionosfærescatter, der er en tilsvarende
proces, som skyldes scatter ved uregelmæssighe-
der i ionosfæren i højder på 65-85 km. Dette
giver en rækkevidde på 1.200 km til dagligt, hvis
du kan stille op med 500 watt og en antennefor-
stærkning på 12 dB.

Hvis du kan køre EME på en 50 MHz og har
antennen meget højt oppe, så får du en lav
udstrålingsvinkel, og du vil kunne forvente nog-
le meget interessante ionoscatter QSO'er - for-
udsat at du kan finde nogen i den anden ende
med tilsvarende udstyr. Figur 9 viser, hvor mange
dB troposcatter-strækningstabet ligger under
fritrum-strækningstabet ved forskellige afstande
på 100 - 3.000 km. For længere distancer er
ionoscatter medtaget, og det viser os, at der er
spændende muligheder på 50 MHz - og denne
scatterproces kan også anvendes 24 timer i døg-
net året rundt. Ionoscatter er nærmere beskre-
vet på www.oz1rh.com

Figur 10 viser, hvor mange dB troposcatter-
strækningstabet ligger under fritrum-
strækningstabet ved forskellige afstande på 100
-500 km. Den viser også, hvor mange procent af
tiden man kan forvente et bestemt tab. Illustra-
tionen gælder for frekvensområdet 40 - 1.000
MHz, så troposcatter er også en mulighed på 50
MHz. Se Scriptum der Vorträge 1995 eller
www.oz1rh.com for en mere detaljeret gennem-
gang af troposcatter på 50 MHz. Hvis man har en
antenne af samme fysiske størrelse og kører med
samme effekt, vil signalstyrken på troposcatter

være den samme på alle frekvenser fra 144 MHz
til 10 GHz. Selvom strækningstabet forøges med
frekvensen, øges antenneforstærkningen stort
set tilsvarende. For afstande på under 500 km vil
mindsket antenneforstærkning (antenna gain
loss) påvirke signalstyrken, se nedenfor. På 10
GHz er der få amatører, der har effekt nok til at
køre troposcatter, men når tilstrækkeligt mange
10 GHz stationer kører 10 W og har en parabol
på nogle få meter i diameter, vil de opleve, at
der kan køres QSO over afstande på 300+ km når
som helst - også på 10 GHz. 

Polarisation
Signalets polarisation bevares ganske godt ved
troposcatter, og transmissionstab samt signal-
fading afhænger ikke af, hvilken polarisation
der benyttes. Derfor vil modtagelse med forskel-
lige polarisationer eller brug af cirkulær polari-
sation ikke kunne mindske fading. Da al DX
køres med vandret polarisation, skal du bruge
vandret polarisation for at køre DX via tropos-
catter. Husk, at dette også gælder på 50 MHz. En
lodret antenne er ikke noget værd til troposcat-
ter DX, hvis den anden station har en retnings-
antenne med vandret polarisation, hvilket er det
mest sandsynlige hos en seriøs troposcatter DX
partner. Der er endnu et problem ved at bruge
lodret polarisation til troposcatter. Med lodret
polarisation vil antennen ikke udstråle signal
lavere end den såkaldte Brewster vinkel, som lig-
ger på 10-30 grader afhængigt af jordens lede-
evne. Over saltvand kan Brewster vinklen kom-
me ned på nogle få grader. Da hver eneste grad
koster 9-12 dB, er der ikke meget troposcatter
DX med en lodret polariseret antenne. Hvis du vil
vide mere om Brewster vinklen, skal du læse
nogle bøger om 80 m DX.

Signalkvalitet
Scatter består af samtidige reflektioner fra man-
ge små objekter. Hvis alle de resulterende små
signaler ankommer i fase til modtageren, er scat-
tersignalet sammenhængende, og signalkvalite-

Figur 10. Forskellen mellem tabet i den værste måned og årsgennemsnittet.
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ten er Q5. Hvis alle de små signaler ankommer
mere eller mindre ude af fase til modtageren, er
scattersignalet ikke sammenhængende, og sig-
nalet vil lyde forvrænget - meget i retning af
aurora. 
Troposfærisk fremadgående scatter langs med
en storcirkel-linje er næsten sammenhængende,
så signalkvaliteten er OK, så længe vi bruger SSB
eller CW. Over lange afstande har troposcatter-
signaler en svag hul "tropo-lyd", noget i retning
af et signal med svag aurora-forvrængning. Det-
te skyldes usammenhængende scatter, da scat-
ter-vinklen er stigende. Ved 700 km er scatter-
vinklen ca. 5º. 
Vi kan opleve troposfærisk side- eller backscat-
ter, når vores retningsantenner ikke peger på
hinanden, og det fælles område for scatter ikke
ligger langs storcirkel-linjen. Dette høres mest på
stationer med store (smalle) retningsantenner
og PA-trin i QRO klassen. Backscatter-signalet
lyder forvrænget, meget hen i retning af aurora
(som faktisk blot er 'backscatter fra områder
med auroral ionisering'). Hvis du får rapporter
på dårlig audio, kan det skyldes troposfærisk
backscatter; så skal du sørge for, at begge ret-
ningsantenner peger mod hinanden, før du
begynder at lede efter problemer med din egen
audio. Hvis du vil køre højhastigheds bredbånds
datakommunikation via troposcatter, skal du
studere bøgerne grundigt med hensyn til forv-
rængning, båndbredde og modtagelse med for-
skellig polarisation (diversity reception); men har
du sådanne interesser, er du sandsynligvis ingen-
iør og kender begreberne i forvejen. 

Hvis en amatør får lyst til at oprette en langt-
rækkende troposcatter dataforbindelse, vil ved-
kommende sandsynligvis overveje en modulati-
onsart med lille båndbredde såsom Pactor II eller
PSK31, hvis den nødvendige frekvensstabilitet
kan sikres eller WSJT's JT65. Hvem bliver først
med en 300 km dataforbindelse på VHF?

Bemærk, at troposcatter fungerer fra 50 MHz til
10 GHz (i nogen grad også på 28 MHz), og at

udbredelsesformen i princippet ikke ændres.
Imidlertid oplever vi ofte mindre troposcatter på
50 MHz, og dette skyldes først og fremmest, at
den gennemsnitlige amatørs antennemast målt i
bølgelængder er mindre på 50 MHz end på de
højere bånd; ligesom det skyldes, at bølgelæng-
den bliver stor i forhold til de celler, der frem-
bringer scatter. 
Troposcatter findes også i kortbølgeområdet,
men støjniveauet gør, at de svage troposcatter-
signaler ikke kan høres.

Fading, diversity reception
Langsom fading kan tilskrives overordnede
ændringer i refraktionsbetingelserne i atmos-
færen. Hurtig fading skyldes bevægelser i de
små uregelmæssigheder, som står for scatterpro-
cessen.

Den gennemsnitlige fadingfrekvens stiger pro-
portionalt med afstand og frekvens. Frekvensen
for hurtig fading er på:

VHF få fadinger pr. minut
UHF få Hertz
12 GHz Over 20 Hz under regnvejr 

Hvis du kører 10 GHz, kan rainscatter give meget
hurtig fading (flutter) eller forvrængning.
Fadinghastigheden er langsommere, når middel-
signalstyrken for aktuel time overskrider middel-
signalstyrken for længere perioder, dvs. der er
langsommere fading under gode forhold.

Den bedste signalstyrke i zoner med tempereret
klima forekommer på sommerdage. Daglige
variationer er mest udtalt om sommeren og på
de korte afstande på 100-200 km over land. Sig-
naler her er kraftigere om formiddagen end om
eftermiddagen. Ægte 700+ km DX udviser kun
ringe daglig variation i signalstyrken.

Sæsonsvingninger er også mindre for ægte DX,
som vi kan se på figur 10. 

Figur 11. Tropscatter volumenet.

O Z
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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.darc.de
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 og 10 m testerne se www.edr.dk
LOGADRESSER: OZ1GX pr post OZ1GX@qrz.dk eller OZ1GX@edr.dk  80 m senest d. 10. i mdr. 10 m NAC senest 1. onsdag efter testen. 

Tiderne i HF- kalenderen er alle i UTC.
Dato Tid Regler

Maj. 
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 5/2004

Juni.
IARU Region 1 Field Day, CW 04-05 1500-1459
WorldRadio Friends' Day QSO Party 04-05 1800-1800
ANARTS WW RTTY Contest 11-12 0000-2400
Portugal Day Contest 11 0000-2400Z OZ 5/2001
Asia-Pacific Sprint, SSB 11 1100-1300 OZ 5/2001
GACW WWSA CW DX Contest 11-12 1500-1500
All Asian DX Contest, CW 18-19 0000-2400 OZ 6/2000
SMIRK Contest 18-19 0000-2400
DIE Contest 19 0600-1200
Ukrainian DX DIGI Contest 25-26 1200-1200
His Maj. King of Spain Contest, SSB 25-26 1200-1200
Marconi Memorial HF Contest 25-26 1400-1400
ARCI Milliwatt Field Day 25-26 1800-2100

WPX CW- 2005 contesten, det er 4' weekend i maj, hav-
de været kørende i adskillige timer og 160m, som jeg
var igang med, ville lukke ned samtidig med solopgan-
gen.

På denne årstid, har man 4-5 timer/ døgn til at lave så
mange som muligt QSO'er på det bånd.

Pludselig sprang sikringen i primærviklingen på højs-
pændingstransformatoren i den separate højspæn-
dingsforsyningen til et PA- trin med 2 X 813.
Gamle sikringer har det med at markere sig på uheldi-
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ge tidspunkter, så sikringen blev hurtigt skiftet, uden
yderligere fejlsøgning.
Men, desværre var der tilsyneladende opstået en ved-
varende fejl, som ikke umiddelbart lod sig forklare, og
et enkelt forsøg mere, med en sikring til betydelig fle-
re ampere fremkaldte ikke røgsignaler, der ellers kun-
ne indikere fejlmuligheder.
PA- trinnet blev frakoblet og stillet til side, og 160m
blev kørt Low Power resten af contesten.
Efterfølgende blev der af og til gjort forsøg på at løse
problemet, men afprøvning af enkeltkomponenter
viste ikke nogen afgørende fejl.
Længe kredsede teorierne om, at de anvendte flash-
elektrolytter i spændingsdobleren slet ikke kunne
anvendes til dette formål.
Der er anvendt 2 x 6 elektrolytter, 330V/ 2000 uF, i serie
og hver forsynet med en højohms modstand til udlig-
ning af spændingen over den enkelte elektrolyt.
Den totale kapacitet er i dette tilfælde af 12 ens kon-
densatorer 2000/12 = 167uF og en samlet spænding af
12 X 330 = 3960V.
Det er forhåndeværende materialer, der er anvendt, så
jeg valgte at leve med 10 gange for stor kapacitet, men
til gengæld med god sikkerhed på spændingssiden.
Trafoen er helt indesluttet i en vandtæt jernkasse, med
et par kraftige vinkler til montering, og adgang til vik-
lingerne gennem keramiske isolatorer.
Spændingsforsyningen er opbygget helt traditionel
med en trafo der giver 950VAC på sekundærviklingen.
Denne spænding bliver ensrettet via en spændings-
dobler, som giver ca. 2600VDC, hvilket passer meget
godt med teorien om at sådan et arrangement skal
give 2,8 x trafospændingen ved dobling.
I forbindelse med flytning af alt grejet væk fra den hid-
tige contest- QTH, blev det påtrængende at afgøre om
denne højspændingsforsyning skulle bevares eller eks-
pederes til de evige jagtmarker.
Endnu engang blev trafoen udtaget for afprøvning.
Et check med ohmmetret i højohms området viste ikke
noget på primær siden, og kun en viserbredde eller to
på sekundæren, og et check for overgang fra en af vik-
lingerne til metalkassen viste heller ikke noget.
Her ville en variotrafo forsynet med AC volt-  og
amperemeter over udgangen være den bedste løsning,
for hurtigt at afgøre trafoens fremtid.
I mangel af ovennævnte forsynede jeg trafoen med
230VAC, men med en 60W lampe i serie med viklingen. 
Det er en nem opstilling at have liggende til afprøv-
ning af trafoer, og til at finde ud af hvad der kommer
ud af en ukendt trafo.
I dette tilfælde lampen lyste ca. halvt op!
Det indikerer, at der går nogen strøm i tomgang.
Ved total kortslutning i primærviklingen vil lampen
lyse op helt normalt.
En sammenligning med andre højspændingstrafoer
viste at denne var stærkt afvigende, og blev derfor kas-
seret.

Den egentlige årsag til den kortsluttede trafo er sand-
synligvis startchocket fra den noget for store kapacitet
i dobleren.
Jeg har derfor valgt at indsætte en forsinkelse på nog-
le få sekunder ved opstart af højspændingstrafoen.
Det er et spørgsmål om at indsætte en modstand, 200-
500ohm/ 20-50W, i serie med primærviklingen og der-
efter kortslutte denne seriemodstand.
I en snæver vending kan man kortslutte modstanden

manuelt, men husk at åbne for afbryderen igen når du
har slukket for trafoen!

Finn OZ7YY gjorde mig opmærksom på, at der idag
kan fås RG58 coaxkabel der har bedre data end det jeg
henviste til i OZ 1/2006.
Af EDR's annonce i OZ 2/2006 fremgår, at man kan
købe H 155 med et tab på 5,1dB/ 100m ved 30MHz.
I annoncen refereres til sammenligning med et
RG58C/U med et tab på 8,2dB/ 100m ved 30MHz.
Det sidste må være de dårligste data, det har været
muligt at opdrive på den slags kabel.
I ARRL Antenna Book fra 1954 refererer man f. eks. til
RG58/U med et tab på 6,4dB/ 100m.

Har du forberedt dig til de kommende contester?
SØVN.
Søvn er et af de meget vitale problemer i forbindelse
med dette at køre en 24 eller 48 timers contest.
Lad mig slå fast med det samme, at det kan ikke lade
sig gøre at sove på forskud og opspare energi.
Man skal i dagene op til en contest forsøge at få den
søvn man har behov for.
Da mange contester starter kl. 0000 UTC er det vigtigt
at du får nogle timers søvn lige inden contesten starter
og indstiller dig mentalt på at være aktiv hele natten.
Prøv at inddele contesten i meget aktive  og i mindre
aktiv perioder, for i de mindre aktive perioder at kun-
ne sove et par timer.
Det der populært kaldes "power naps", og som varer
15- 30min. er efter mine erfaringer ikke gode, og vil
kun kunne bruges med fordel i de sidste 6-8 timer af en
24/ 48 timers contest.
Ved at bruge power naps skubber man et søvnbehov
foran sig, som pludselig udløses i måske 2-4 timers søvn
på et meget uheldigt tidspunkt.
Hvis du starter en contest med at være adskillige timers
søvn bagud, bliver det en meget lang weekend, og
måske ikke den fornøjelse du havde set frem til.

STATION/ ANTENNER.
Det er en god ting at checke inden contesten at statio-
nen er kørende på de bånd man vil deltage på.
Check output på en dummyload og noter eventuelle
efterjusteringer hvis der skal tunes efter frekvenskift,
for at holde output oppe.
Det samme gælder antennen, her er det en god ting at
kende over hvor stort et frekvensområde man kan
bevæge sig før SWR bliver for stort.
Især bør man notere sig de frekvenser hvor antennen
har sit laveste SWR forhold, måske bliver det nødven-
digt at anvende en antennetuner på et eller flere
bånd, også her må man notere sig indstillingerne, så
man ikke spilder tiden under contesten, med at finde
disse data frem.
Hvis man skal køre på flere bånd er det samme proce-
dure på alle bånd.
I tilfælde af at man vil køre SO2R, single operator med
2 stationer, er der meget der skal afprøves ud over
ovennævnte.
Automatiske antenne/ frekvensskift mellem 2 transcei-
vere med tilhørende PA- trin.
Hvis man vælger at lade den ene station kalde CQ,
mens man forsøger at lave multipliers på et andet
bånd, bliver det nok nødvendigt med nogle båndpass-
filtre, og dermed også omskiftning af dem.
Ved multi/ multi operatør opsætninger kommer også



afprøvning af båndpassfiltre, afhjælpning af nedslag
fra HF fra en eller flere igangværende stationer.
Specielt i denne klasse kan det være svært at få
afprøvet alt inden hele holdet er samlet, og det sker
ofte først i de sidste timer inden contesten starter.
Her opdager man hvor vigtigt det er at være i godt tid,
for at kunne få lidt søvn inden starten.
Hvis man vil kunne køre med flere sendere på samme
tid er det nødvendigt at lave et skema over opkoblin-
gerne af stationer og antenner, for at få overblik over
behov for filtr og omskiftere.
I disse klasser er der virkeligt noget at gøre for en eks-
perimenterende amatør før, og under, contesten, og
intet er mere deprimerende end at bare en halv time
inde i contesten er der en medoperatør, der spørger
om nogen har kørt noget, for han kan ikke høre noget
som helst for uønskede signaler.

UDBREDELSESFORHOLD.
Næsten uanset hvordan contesten er skruet sammen er
det nødvendigt at have et kendskab til udbreddelses-
forholdene for de enkelte bånd.
Specielt hvor det handler om at lave multipliers fra
områder hvor der ikke er megen aktivitet, der må man
være på pletten.
OZ bringer hver måned tal, tider og solpletter for sam-
me og næste måned.
En god kilde til helt aktuelle tal er NW7US hjemmeside
<http://prop.hfradio.org>
Her er alt hvad man kan begære af data, ja næsten for
meget.
Det er en god hjælp at have en PC'er med visning af
gråzonen/ time, som f.eks. Win-test programmet kan.

REGLER.
Sæt dig grundigt ind i reglerne før contesten.
Hav altid et sæt af de gældende regler liggende på
bordet i papirform.
Kontroller dit computerprogram inden start. 
Intet er mere irriterende end 2 timer inde i contesten,
at opdage en fejlopsætning af programmet.

LOGFØRING.
Hvis man stædigt, her i 2006, fastholder at lave en
papirlog, er det godt at have tilstrækkeligt med log-
blade, logbøger og ikke mindst blyanter inden for ræk-
kevidde. 
Et stor viskelæder kan være guld værd.

Men bortset fra fielddays og lignende contester, der
køres fra strømfattige omgivelser, må det anbefales at
bruge en PC til at styre loggen.
Efterhånden er der udviklet programmer af den arran-
gerende forening, til brug for netop deres contest.
her kan jeg nævne ARI og YU contesterne.
Programmerne er lige til at hente på de respektive
hjemmesider og ligner ofte det kendte CT program i
brugsmåde.
Naturligvis kan man bruge sit sædvanlige logprogram,
men det kan medføre problemer, når man skal til at
aflever loggen.
Mange har problemer med at få programmet til at
danne den Cabrillofil, som ofte er krævet.
Så for at være helt sikker på at have leveret en log, så
sendes loggen i alle de forskellige formater, som pro-
grammet kan klare, så kan logretteren selv vælge.
Det er, som logretter, meget generende at modtage op

til 4-5 forskellige filformater fra den samme deltager.

MAD.
Nu kommer jeg endelig frem til det, som de fleste nok
starter med at interessere sig for.
Man skal lytte til sin mave og først når den melder, at
nu trænger den til føde, kan man spise et beskedent
måltid. Hold forbruget på et minimum.
Personligt laver jeg mig en portion Pirogger, baseret
på grønsager, i et antal så der er til hele contestperio-
den.
De bliver frosset og kan, efter behov, tøs op under con-
testen.
Hvis man vil have et varmt måltid er det bedst at ind-
tage det omkring kl. 12-13. 
Naturligvis skal det også være morsomt at deltage, og
især multistationer har meget socialt samværd at byde
på, men et varmt måltid om aftenen + et glas rødvin
kan for nogen betyde en meget lang nat med at holde
sig vågen, så pas på.
Sørg for at drikke rigeligt med almindeligt postevand
under hele contesten.

ALLE DE ANDRE TING.
Hav sidste års resultat/ log liggende i nærheden. Det
kan være rart at kunne kontrollere hvornår man f. eks.
havde den første W station på 160m sidste år.
Sikringer til husets installationer og til stationen.
Køreplan, måske kun i grove træk, men tilstrækkelig til
at få de forskellige åbninger med.
Se eventuelt i sidste års log.
Hvis du sidste år lavede en forbedringsliste, er det tid
nu til at gennemføre disse ting.
Husk at notere undervejs på en ny liste hvad der skal
ændres/ forbedres til næste gang.
Vær forberedt på en nabo eller genbo, som dukker op
med RFI/ TVI problemer.
Hav ferritringe og stopfiltre på lager, og ikke mindst en
god, men kort, forklaring på hvornår og hvordan man
kan afhjælpe problemet.
Hvis det er ens egen familie kan en teaterbillet måske
løse problemet, om ikke andet for nogle timer.
Sørg for at der er olie på fyret, brænde til ovnen og
bensin på bilen.
Det er de typiske ting som ofte mangler i løbet af en
weekend, og hvor familien ikke nødvendigvis sætter
din deltagelse i en contest over løsningen af den slags
banale problemer.

Fra OZ1ACB Allis kommer følgende 2 link 
<http://ewwa.free.fr>

Denne adresse giver reglerne for arrangementet og
resultatlister.

<http://www.coe.int/t/e/tp2ce>
Her kan man se en beskrivelse af TP320CE, billeder af
operatørerne og præmier.

Begge link handler om en indbydelse til at deltage i: 
CERAC, Council of Europe Radio Club 20th Anniversary
Challenge.

Den foregår fra den 16 juni fra 8AM til 18 juni 10AM
UTC, 2006.
Konkurrencen er åben for alle licenserede amatører,
og handler om at få kontakt med de 46 medlemsstater
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3A, 4K, 4L, 5B, 9A, 9H, C3, CT, DL, EA, EI, EK, ER, ES, F,
G, HA, HB, HB0, I, LA, LX, LY, LZ, OE,OH, OK, OM, ON,
OZ, PA, S5, SM, SP, SV, T7, T9, TA, TF, UA, UR, YL, YO,
YU, Z3, ZA.
og stationen TP20CE.
Der gives 1 point for hver QSO og mode.
5 point for hver QSO og mode med TP20CE.
Kun 1 QSO med samme station pr. bånd og mode.
Bånd: 80- 10m.
Mode: SSB, CW, RTTY og PSK.
Deadline for log er 01 sept. 2006.
Papirlog til: Mr Francis KREMER- 31, rue Louis Pasteur-
F 67490 DETTWILLER- France.
E-log til: <f6fqk@free.fr>
CERAC udsteder et CEA Award, se ovennævnte links.

Da jeg skulle til at annoncere de anvendte bånd blev

jeg overrasket over, at man udskriver denne konkur-
rence fra 80- 10m incl. WARC båndene!
De bånd skulle jo, efter en "Genlement agreement"
være contestfrie?

ESTONIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2005 - RESULTS
(Place, Call, QSOs, Mults, Score)
(* = Low Power)

Category B - SSB
1. OZ1ADL     112  17   1768

Det var alt for dennegang
Vy 73 Peter OZ5WQ
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Resultater

HHFF  aakkttiivviitteettsstteesstt
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest
APR
CW Points Multi Score
1 OZ3MC 111 22 2442
2 OZ2NYB 92 23 2116
3 OZ4QX 81 25 2025
4 OZ1IVA 91 22 2002
5 OZ1GX 89 19 1691
6 OZ7XE 69 21 1449
7 OZ1LJ 64 14 896
8 OZ5RM 67 12 804

Fone
1 OZ4NA 208 41 8528
2 OZ1IWJ 206 41 8446
3 OZ3MC 195 43 8385
4 OZ1XV 200 40 8000
5 OZ1GX 194 38 7372
6 OZ6VG 170 40 6800
7 OZ8DK 190 35 6650
8 OZ6KH 178 36 6408
9 OZ7XE 170 36 6120

10 OZ2PBS 154 35 5390
11 OZ0PL 151 34 5134
12 OZ0CP 153 33 5049
13 OZ9EC 144 35 5040
14 OZ4FZ 126 34 4284
15 OZ1LJ 132 31 4092
16 OZ1AWG 115 35 4025
17 OZ8SA 119 33 3927
18 OZ4QX 130 30 3900
19 OZ7MKS 119 30 3570
20 OZ8GW 126 28 3528
21 OZ0SW 103 30 3090
22 OZ1IVA 101 27 2727

23 OZ9FL 67 23 1541
24 OZ9IS 62 22 1364
25 OZ6PP 56 18 1008
26 OZ1HYI 45 16 720

Klub fone
1 OZ1ALS 194 36 6984
2 OZ2NYB 129 31 3999

QRP cw
1 OZ8PG 123 23 2829
2 OZ5JC 110 18 1980
3 OZ0QRP 118 16 1888
4 OZ1BMA 79 17 1343
5 OZ8BN 93 14 1302
6 OZ7BQ 81 15 1215
7 OZ5AEV 81 14 1134
8 OZ9KC 37 7 259
9 OZ8T 3 1 3

QRP fone
1 OZ8PG 276 39 10764
2 OZ1GDI 195 33 6435
3 OZ5XT 136 29 3944
4 OZ1BMA 103 25 2575
5 OZ8T 51 16 816

10m. aktivitetstest
APR
Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ4DR 9 5 5180
2 OZ0TE 6 3 2144
3 OZ2PBS 4 3 1701
4 OZ4TP 4 2 1198



5 OZ4QX 4 2 1178
6 OZ7HX 3 2 1138
7 OZ8SMA 2 1 628

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 14 7 5692
2 OZ4DR 9 3 2847
3 OZ8FU 5 3 2241
4 OZ8SA 10 3 2023
5 OZ2PBS 8 3 1891
6 OZ4BM 8 3 1872
7 OZ8WQ 7 3 1772
8 OZ4NA 4 3 1717
9 OZ2DV 8 2 1483

10 OZ7EX 5 2 1104
11 OZ1XV 7 1 736
12 OZ7HX 4 1 704
13 OZ4TP 3 1 640

Klasse C.
FM
1 OZ8SA 3 2 1071
2 OZ2PBS 3 1 612
3 OZ3BEN 4 1 596
4 OZ2DV 2 1 576
5 OZ4NA 1 1 534

Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 1 1 527

OZ2PBS 1 1 527

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ4DR 5180 2847 0 0 8027
2 OZ3BEN 0 5692 596 527 6815
3 OZ2PBS 1701 1891 612 527 4731
4 OZ8SA 0 2023 1071 0 3094
5 OZ4NA 0 1717 534 0 2251
6 OZ2DV 0 1483 576 0 2059
7 OZ7HX 1138 704 0 0 1842
8 OZ4TP 1198 640 0 0 1838

Igen en test på 80 m med mange deltagere hvoraf der
var flere nye calls. For første gang i den tid jeg har del-
taget var der 2 stationer i gang fra Bornholm. Det er
fint. Jeg håber de bliver ved begge to, så kan de jo
konkurrere om Bornholmsmesterskabet.

Der er stadig ikke mange klubstationer med - helt
nøjagtig 2. Det er jo lidt  ærgerligt. Der er i hvert til
fælde plads til mange flere. 

En lille ting skal lige bemærkes. Når vi i testen bevæger
os i området 3730-3740KHz, så spørg lige om frq. er i
brug af hensyn til SSTV-folket. Vi har indtil nu haft et
godt forhold til dem og det skulle vi jo gerne blive ved
med at have. Svarer ingen på forespørgslen, kan vi jo
selvfølgelig bruge frq. 
På 10 m var der ikke meget at høre her fra min stol,
men jeg kan jo se at der andre steder i kongeriget har
været lidt gang i det. Det er fint. 
Det ser også ud til at deltagerantallet er stigende. Det
er glædeligt. Jeg håber det bliver ved. Det undrer mig
bare, at der ikke er flere der kører digimode. Eks. RTTY
eller PSK 31. Nå, men det kommer vel.

Husk nu at sende loggene ind. På genhør i testerne i
Juni. Torsdag d 1. i10 meter NAC og  søndag den 4. i 80
meter testen.

Vy 73 de 
Gunnar
OZ1GX
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Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse april side 208

"Hamburger Funkflohmarkt"

For 25. gang finder "Hamburger Funkflo-
hmarkt" (radioamatørloppemarked) sted

lørdag den 10. juni 2006
fra 

kl. 11-16
som sædvanlig på 

Telekoms parkeringsplads
Walddörfer Strasse / indkørsel fra

Holzmühlenstrasse. 

Sælger kan opstille deres medbragte borde
fra kl. 9.
Parkeringspladser står til rådighed. 

Informationer:
Dieter Weik, DL1HM

Wulffstwiete 3, D-22419 Hamburg
Tel. +49 40 520 8543

Email dl1hm@vfdb.net
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OZ-LOCATOR-DIPLOMET

OZ -Locator Diplomet udgives af EDR.
1. OZ Locator Diplomet kan søges af alle licenserede

amatører og udstedes for QSO'er efter første janu-
ar 1985 med danske stationer.

2. Grunddiplomet kræver QSO med 10 squares (fel-
ter). Der udstedes en sticker for de sidste 3 squares.

3. Diplomet udstedes enten for CW eller Phone.
Krydsbånds- eller krydsmodes-QSO'er er ikke til-
ladt.

4. Diplomet udstede i disse klasser: CW+bånd og Pho-
ne+bånd. F. eks. 432 Mhz CW.

5. OZ omfattes af disse squares: JO44, JO45, JO46,
JO47, JO54, JO55, JO56, JO57, JO64, JO65, JO66,
JO74 og JO75.

6. QSO'er gennemført over repeatere tæller ikke.
7. Prisen for diplomet er 20 DKK, 4$ US eller 4 IRC'er.
8. Ansøgning om diplomet skal indeholde QSL-kort

samt en logudskrift over de førte QSO'er.
9. Amatører, der har fået grunddiplomet skal, hvis de

søger om en sticker for de sidste tre felter, kun
fremsende QSL-kort og en liste over de førte
QSO'er.

Ansøgning og afgift sendes til:
OZ1ACB, Allis Andersen, Kagsåvej 34, DK 2730 Herlev
Danmark
E-mail: oz1acb@qrz.dk 

Halmstad-Helsinge diplomet
Dette diplom er oprettet i et samarbejde mellem den
svenske radioamatørklub SK6SP i Halmstad og OZ9HEL
EDR Helsinge afdeling, til fordel for Ramløse-repeate-
ren.
Diplomet består af en håndmalet oval plakette med de
to radioamatørklubbers logoer og kan erhverves på
følgende måde:

Diplomjægeren skal have 25 kontakter med Svenske
licenserede radioamatører og en kontakt med klubsta-
tionen SK6SP samt 25 kontakter med danske licensere-
de radioamatører og en kontakt med OZ9HEL for at
kunne erhverve diplomet. Diplom-LOG kan fås ved til-
sendelse af frankeret svarkuvert (5,25 Danske kr.) til
OZ1DLJ Bente Lodberg Tisvildevej 3 3210 Vejby Dan-
mark
Diplomet koster 200 danske kroner + forsendelse der
betales ved bestillingen og fremsendelsen af log.
Forsendelse udgør pr. 1-7-2000 til Sverige 35 danske
kroner og i Danmark 30 danske kroner. (Ret til ændrin-
ger i henhold til Post Danmark forbeholdes)
Betaling foretages på konto 4845 201579

Der kan tages kontakter på alle i de to lande tilladte
frekvenser og til vilkårlige licenserede radioamatører
også kontakter over repeatere godkendes.

Dokumentation ved komplet log-udskrift af alle fore-
tagne kontakter er påkrævet, alle QSO'er dateret efter
starten den 1-7-2000 godtages
OZ9HEL er åben hver MANDAG mellem kl. 19.30 og til
??? undtaget er helligdage og ferier, vi er garanteret
QRV i åbningstiden fra 19.30 til 21.00
SK6SP er åben første torsdag i hver måned fra kl. 19.00
og til ???
DIPLOMET administreres af kassereren i OZ9HEL som er
OZ1DLJ Bente i samarbejde med klubbens lovligt valg-
te bestyrelse.
OZ1DQG Leif Hede
Afdelingsformand

Info: http://www.edr.dk/diplom.htm
Vy 73' de OZ2LGD, Lone

DDiipplloommjjaaggtteenn
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:
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Løst og fast.
Ved deadline på dette nummer af OZ kører DL7DF fra
VU4, når du får dette nummer af OZ er han i Odense
for at fortælle om sine ekspeditioner med hovedvægt
lagt på VU4 operationen.  Sigi har kørt fra mange for-
skellige DXCC entities og har sikkert givet de fleste en
ny på forskellige bånd.  Samtidig hører han til dem der
kører alle modes så der er noget for CW, SSB og digi-
mode interesserede hver gang han er afsted og det er
efterhånden en sjældenhed.

DL7DF

I 1993 tog Sigi første gang afsted på ekspedition og
målet var ZK1FR South Cook hvor han sammen med et
tysk team fik kørt 13.500 QSO'er.  Under samme ekspe-
dition var der også en afstikker til KH8 American Sam-
oa med 6.000 QSO'er og 5W Western Samoa med ikke
mindre end 20.000 QSO'er.  I 1994 Gik turen over
grænsen til HB0 Liechtenstein og V3 Belize med 13.000
QSO'er.  1995 blev 8P Barbados aktiveret med 5.000
QSO'er og V5 Namibia med knap 14.000 QSO'er. I 1996
var der en tur til C5 Gambia med 29.000 QSO'er og til
J3 Grenada med 17.000 QSO'er.  1997 var et travlt år
med tur til HR3 25.000 QSO'er og SV5 Rhodos. 1998 TY
Benin med knap 30.000 QSO'er, TF Iceland med 12.000
QSO'er, HI3 Domenican Rep  hvor sidstnævnte blev
gentaget året efter.  I 1999 blev det også til både T30
og T33 operationer med en total på knap 50.000
QSO'er.  År 2000 blev det til både 3B8, XT, 5V og HI
igen et år med knap 50.000 QSO'er.  2001 CT3, 3DA og
HI og alene 3DA0 gav små 20.000 QSO'er i log.  2002
blev også et travlt år med PJ2 og 3X aktivering med
75.000 QSO'er i log.  2003 blev både 9Y og XZ aktive-
ret med knap 40.000 QSO'er i log.  2004 kom Sigi i
gang fra 5Z og TJ med 40.000 QSO'er i log. Sidste år
blev det til VP2V, 9G og ZS og her der kun oplyst 18.000
QSO'er fra VP2V.  Prøv selv at regne ud hvor mange

QSO'er det giver og hvor mange QSL kort Sigi har
besvaret !  Da Sigi også besvarer QSL via bureau har
han sikkert nok at lave når han er hjemme i Tyskland.
Der bliver sikkert ikke mindre at lave efter den kom-
mende VU4 operation.  Alligevel har Sigi sagt ja til at
komme til Odense lørdag den 20/5 på Marienlyst, Win-
delsvej 138, Odense C.  Du kan finde kørsels vejledning
på http://www.ddxg.dk men husk lige at tilmelde dig
hos Allis OZ1ACB på telefon 44 85 25 30 det kan være
at der stadig er et ledigt sæde i salen.

DL3DXX Dietmar har sendt en mail efter han kom hjem
fra ekspeditionen til YJ.  Her fortæller han at flyselska-
berne er blev mere strikse med vægten af bagagen de
seneste par år samtidig med at de også undersøger
bagagen mere grundigt.  Så selv om Dietmar og tea-
met forsøger at maksimere bagagen og minimerer
omkostningerne er det ikke altid det går op i en høje-
re enhed.  Under de sidste par ekspeditioner har de
benyttet et fragt firma til at sende antennerne og sam-
tidig være sikre på at de kom frem.  Nu er det bare ikke
alle steder at de kendte fragtfirmaer kommer til, hertil
hører Vanuatu og de fik en pris på 16 euro pr kg hver
vej.  Så de valgte at betale sig fra overvægten hos fly-
selskaberne.  Det vil sige at der kom aldrig en regning
men til gengæld var det ACOM amplifier smadret på
tilbage vejen og en spiderbeam var helt forsvundet.  
Fra selve ekspeditionen fortæller Dietmar at det var
svært at høre Skandinavien fra Vanuatu mens at der
var store signaler fra Rusland.  

DL3DXX

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

Redaktion:
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Forskellen lå måske i at signalet skulle i gennem auro-
ra ovalen for at ramme os mens russerne gik fri.  Diet-
mar skriver at det var dog nemmere at nå EU fra YJ end
fra f.eks. T2 og 3D2 som han tidligere har aktiveret.  En
anden ting som Dietmar fandt ud af er at der er mere
end en propagation path og signalet ofte kommer
bended.  Det er således at signalet måske kommer fra
syd men ikke er en "ægte" long path.  Dette viser sig
tydeligst i forhold til syd EU.  Dietmar har også lagt
mærke til at 160m næsten opfører sig som 6m, det vil
sige at der kan være åbninger til et lille område i et
kort stykke tid hvor efter at forholdene rykker til et
andet lille område.  Så hvis man ikke lige er i dette
område så er der bare ikke konditioner.  Under tidlige-
re operationer fra 3D2 og T2 hørte de ikke en eneste
EU på 160m men denne gang fik de logget 90, der i
blandt OZ1LXJ.  De fik kørt 1370 EU på 80m hvor de
havde et glimrende signal hver eneste dag med en
enkelt undtagelse.  
Her kunne Dietmar høres på 80m næsten 1 time før
vores sunset men var ikke til at køre før lige omkring
vores sunset.  Efter vores sunset dykkede signalet ofte
igen og på 160m kørte OZ1LXJ den lige på YJ's sunrise.
Igen viser det at bare der kommer lowband entusiaster
afsted til Pacific der ved hvad det drejer sig om så er
der gode chancer for at køre EU.  Der er nok en del W
og JA operatører der kunne lære at der er andre tids-
punkter at køre lowband på end fra 10 - 14z.

Sikke en aktivitet der kom fra Andamanerne fra 17/4
18.30z... med op til 4 stationer på samme bånd blev der
nok skåret godt ned i pile-ups selvom det her i skriven-
de stund på anden dagen stadig ikke er helt nemt at
komme igennem.  Kaldesignalerne blev meget lange
da alle skulle benytte VU4AN/ deres VU kaldesignal så
det er noget af en mundfuld.  De er indtil videre mini-
mum hørt og kørt fra 12 - 160m fra OZ.  Specielt DL7DF
og F5CWU teams har været QRV døgnet rundt på for-
skellige bånd og jeg håber at der er rigtig mange OZ'e-
re der har fået logget dem.

Finn OZ1HET skriver at han er ved at være i bund med
oprydning på klubstationen HS0AC.  De mangler dog
stadig at få et par transceivere repareret før de kan
komme ordentligt i luften, det skulle dog være i op om
et par måneder.  Det er Finn's hensigt at der skal være
2 faste stationer og 2 i reserve.  I øjeblikket kører de
med en gammel TS120 som ikke er god på alle bånd,
resten skal kigges efter af et par andre medlemmer af
RAST.  OZ1FJB har allerede hjulpet til økonomisk, men
der kan stadig bruges økonomisk hjælp hvis der blandt
OZ'erne er mulighed for det.  Hvis du kan så skriv til
oz1het@yahoo.com 

I den forgangne periode er der kommet forskellige
udlægninger om hvordan næste solplet maksimum vil
være.  Den ene går ud på at det vil blive bedre end
hvad vi lige har oplevet.  En ny computer model har
beregnet at næste maksimum vil være mere aktivt end
det sidste med resultat i at de magnetiske storme vil
være kraftigere og dermed forstyrre vores kommuni-
kation mere.  Det forventes at det kommende solplet
maksimum vil være 30 til 50% kraftigere end det sid-
ste.  Det forventes også at den kommende optur til
maksimum vil indtræffe et år senere end først antaget,
det vil sige ultimo 2007 eller primo 2008.  Computer

modellen har været i stand til at forudsige hvordan sid-
ste cycle er gået med 98% nøjagtighed.  NASA har lig-
nende forudsigelser men at det allerede vender i efte-
råret.  KN4LF, der bestyrer Radio Propagation reflekto-
ren, sendte dagen efter offentliggørelsen af ovens-
tående artikel følgende meddelelse ud.  "Disse forud-
sigelser er det rene nonsens"  En space weather forud-
sigelses model er mindre pålidelig end en almindelig
vejr forudsigelse.  Alt tyde på at cycle 24 vil blive det
mindste og ikke det største i mange år.  Cycle 23 var
halv skidt for DX forholdene på 10 - 15m sammenlig-
net med de tidligere maksima og cycle 24 vil blive lige
så ringe eller værre.  Vi kan forvente at vi når bunden
mellem cycle 23 og 24 når vi konstant har en flux i midt
60'erne, lige nu ligger den på ca. 70.   Så Storm P's:  Det
er svært at spå, specielt om fremtiden holder stadig
vand....
NASA melder ud at vi har nået minimum efter at Solen
var blank for pletter i hele februar eller rettere 21 af 28
dage.  

3Y0X

Der er nu kommet lidt bearbejdet tal materiale fra
3Y0X operationen.  De fik logget 86.888 QSO'er af
26.449 forskellige stationer.  Af disse var de 39.509 på
SSB, 43.250 på CW og 4.012 på RTTY.  
Halvdelen af alle QSO'er blev kørt af NA mens knap
24.000 EU'ere fik den.  I EU var 17 - 40m de bedste
bånd og med næsten dobbelt så mange CW QSO'er
som SSB kan det igen fastslås at CW'en bestemt ikke er
dødsdømt endnu.  
En enkelt station har kørt dem 41 gange ! om det så er
på 20m eller spredt udover båndene kan man ikke
aflæse af optællingen.  11.628 var mere beskedne og
nøjes med at køre dem en enkelt gang.  

Det er sikkert lækkert vejr i syd Italien i september så
det kunne måske kombineres MDXC HF Convention 16
- 17/9 på Napoli egnen.  

Jeg har før omtalt K1MAN her i spalten som kørte en
slags "nyheds" udsendelse på 20m der primært gik ud
på at nedgøre ARRL.  Det er nu stoppet og K1MAN er
blevet præsenteret for en bøde fra FCC på 21.000 $.  

OZ3PO er desværre silent key i en alder af 78.  Poul var
en meget engageret DX'er og var medstifter og tidli-
gere formand af Danish DX Group.  Æret være hans
minde.

Fra medio maj plejer Es sæsonen at tage form og der
burde nu være liv på de høje bånd med gode åbninger
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på 10 og 12m til det ganske EU og AF, desuden ofte EU
på 2, 4 og 6m.  
Du skal nok ned på 20 og 30m før der vil være gode
condx til Stillehavet.  Du vil også kunne opleve at spe-
cielt 17 og 20m er gode til f.eks. USA hele natten.  De
lave bånd vil meget snart blive støjfyldte fra alle de
tordenvejr der bliver genereret over EU, men der vil
kunne opnås gode forbindelser til f.eks. Sydamerika og
Afrika i de få mørke timer vi har.
Solpletterne er stadig på et meget lavt niveau, ofte 0,
og det peak vi ofte ser på de høje bånd omkring jævn-
døgn kom ikke denne gang.  Som sædvanligt kan der
kun opfordres til at lytte ALLE båndene over på de
bånd der kunne tænkes at være åbne på pågældende
tidspunkt.

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

Der er ikke tikket så mange DX informationer til redak-
tionen, men der skulle da gerne være lidt at køre i
kommende periode.

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

C9 - Mocambique.
Det ser ud til at Frosty igen i år har fundet et team at
tage med til Afrika.  De vil blive aktive fra 29/6 - 23/7
og det ser bare rigtig lækkert ud efter billedet at døm-
me.  Du kan se mere på http://www.tdxs.net/C9.html 

C9

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

EA6 - Balearics.
DF7XE skulle gerne være i luften herfra frem til 26/5.
Aktivitet fra 10 - 80m på CW, SSB samt digitale modes.
QSL via hans hjemmecall.

EI - Eire.
EI60LRC vil være aktiv resten af året fra Limerick.  QSL
via EI8EM.

F - France.
TP2CE vil i forbindelse med 20 året køre som TP20CE 16
- 18/6.
I juni vil der i forbindelse med D-day være en station i

gang med kaldesignalet TM6SME.  Det bliver på CW,
SSB og digitale modes.  QSL via F6IPS.

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

Rockall

FO - French Polynesia/Australes/Marquesas.
F6CTL er igen i FO land og denne gang med rundtur til
alle 3 DXCC entities.  Fra 18/6 - 18/7 vil han aktivere OC-
027, OC-050, OC-046, OC-067 og OC-063.  Han vil køre
fra 10 - 40m på vertikaler eller dipol antenner.  QSL via
hjemmecall.

FP - Saint Pierre et Miquelon.
DJ2VO er i gang med en CW ekspedition hertil frem til
20/5 og skulle være QRV fra 10 - 80m.  Det bliver med
100W til en vertikal antenne.  QSL via hjemmecall.

GM - Scotland.
LA3OHA vil aktivere Rockall EU-189 16/6 - 28/6.  Danish
DX Group har undtagelsesvis valgt at støtte denne eks-
pedition selvom det meget langt fra hvad der ellers
støttes...

HA - Hungary.
I år må ungarerne køre på 6m i hele Es sæsonen dog
stadig kun med 10W ERP.  Det betyder at der kommer
en HA50MHZ station i luften der vil køre frem 31/12.
Der vil være aktivitet på CW, SSB og digitale modes.
QSL via HA5X.

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 !
PS7EB er QRV fra 19/5 - 25/11 med HH/ på sit kaldesig-
nal.  Han vil køre CW, SSB og digitale modes.  QSL via
hjemmecall.

J5 - Guinea Bissau.
HA3AUI forlænger sit ophold både i J5 og 6W frem til
10/6.  Han har været en del aktiv på blandt andet de
digitale modulations arter og er hørt fra 12 - 30m.  QSL
via hans hjemmecall.
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JA - Japan.
Et japansk team vil aktivere AS-043 19 - 22/5 og de vil
være at finde på alle HF bånd på CW og SSB.

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/

ON - Belgium.
Den belgiske telestyrelse har lukket op for en række
nye prefix muligheder.  Nu kan man vælge OP, OS som
prefix eller hvad med OO0O ? OT5 og OR5 er stadig
forbeholdt klubstationer.

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.

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.

VE - Canada.
VA7DP vil fra 5/6 og 1 måned frem køre med VA7UNEF.  

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.  Selv om det
ikke er det bedste tidspunkt på året har Danish DX
Group valgt at støtte operationen.

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

YO - Romania.
F4DZG vil køre med YO/ hjemmecall 26/5 - 12/6.  QSL
via hans hjemmecall.

5A7A - DJ7IK

5A - Lybia.
Det er snart længe siden at der har været aktivitet her-
fra, men ny lysner det.  Et tysk team vil være QRV på
alle bånd og modes 14 - 28/11.  De har sat sig et mål om
at køre 50.000 QSO'er og ser også ud til at have grejet
i orden med beams, vertikaler, 5 styk kW PA-trin osv.
På http://5a7a.gmxhome.de/ kan du se mere og der er
nedtælling til ekspeditionen går i gang...  QSL via
DL9USA.

6W - Senegal.
F6ELE regner med at aktivere AF-078 i tidsrummet 9 -
19/6.

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

Udbredelsesforhold
Måned: maj/jun    Solplettal max: 30    min: 0     snit: 15 
(tid: z, bånd: m)    OZ sr: 02:53  ss: 19:27 01/06 2006

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
C6   10:22 23:45 -    -  -    9-23  24h    19-9  22-7  0-3   1-2
VK9N 19:37 05:56 - - - - 19-20 15-19 19 - -

YO 02:43 17:48 - - - - 3-23 24h 24h 17-5 20-2
6W 06:39 19:26 - - - 9-22 24h 14-11 18-5 20-4 21-3
Der vil sikkert være morgen åbning long path til VK9N på 20m og YO vil sikkert være at finde på 
de høje bånd.
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OZ7IGY ´s 49 års fødselsdag
Lørdag den 30. marts 1957 startede OZ7IGY officielt sin
tilværelse på Aalborg Portland Cementfabrikkernes
silo på Sluseholmen i Københavns sydhavn. Indvielsen
fandt sted under stor bevågenhed fra såvel fjernsynet
som den trykte presse. Således blev begivenheden
udsendt i Aktuelt kvarter samme aften og både Politi-
ken og Berlingske Tidende bragte udførlige omtaler
dagen efter.
Initiativet til oprettelsen af dette verdens første ama-
tør radiofyr blev taget af OZ8T og 2 meter klubben, og
realiseringen af projektet blev gennemført af et af EDR
nedsat IGY-udvalg bestående af OZ5AB, OZ5MK,
OZ6PA, OZ7BR, OZ7G, OZ8T, OZ9R og OZ9ROS.
I starten var det kun meningen, at OZ7IGY skulle være
i gang i den periode, der var udnævnt til at være det
internationale geofysiske år (IGY), d.v.s. med udgan-
gen af 1958 forestillede man sig, at driften skulle
ophøre. Formålet var deltagelse i den videnskabelige
udforskning af det gådefulde nordlys.
Som bekendt gik det anderledes. I dag 49 år senere er
OZ7IGY særdeles livskraftig og har i de forløbne år for-
meret sig voldsomt. Nu sendes der ikke kun på 2 meter,
som i starten, men på alle amatørbånd fra 50 MHz til
24 GHz.

OZ7IGY's nye QTH og antennesystem på Slettebjerg.

Om et år kan OZ7IGY altså fejre 50 års jubilæum, men
som en generalprøve på denne skelsættende begiven-
hed, fandt OZ2UD, Ernst og OZ7IS, Ivan - henholdsvis 

OZ3ZW's medbragte kage inden der blev gjort 
kraftigt indhug på den.

vicevært og fyrmester på 7IGY - at det var hensigts-
mæssigt også at markere 49 års fødselsdagen med et
"åbent hus" på den nye QTH Slettebjerg ved Jystrup.
Af praktiske grunde blev arrangementet sat til lørdag
den 25. marts. Fremmødet var imponerende stort, -
selvom hverken fjernsynet eller journalister fra dags-
pressen var mødt op; men de kommer nok til næste år.
Jeg vil tro, at 25 - 30 personer besøgte stedet i løbet af
eftermiddagen. Himlen var overskyet, men regnen
udeblev heldigvis. En strid østlig vind og kun et par
graders varme, gjorde opholdet på "bjerget" til en
kold fornøjelse (desværre kan der kun være 3 personer
inde i huset ad gangen). Men varm kaffe og brød, samt
donerede kager og gammel dansk, hjalp på stemnin-
gen, de kolde ører og de valne fingre. Ivan viste
"rundt" i "det gamle vandværk", hvor alle installatio-
nerne er placeret. EDR's formand OZ7S, Sven holdt
tale, som bl.a. indeholdt en hilsen fra OZ8T, Børge. 

OZ7IGY's fyrmester OZ7IS - Ivan 
var behørigt påklædt.

VVHHFF  --  
UUHHFF  --  

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

Redaktion:
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Den nuværende fyrmester OZ7IS viser den forhen-
værende (OZ9AC) "rundt" i lokaliteterne. Racket til
venstre rummer fra oven 12V/60A-strømforsyningen,
2 x 35W PA til 432 MHz, som af sparehensyn nu er

taget ud af drift, samt 1296 MHz fyret.

Alt i alt en glimrende optakt til næste års 50 års jubi-
læum.

I dag drives OZ7IGY af DAVUS. Driften består primært
i finansiering af radiofyrets elforbrug, der på årsbasis
andrager en betragtelig sum. Der er derfor oprettet en
støtteforening, hvor medlemmernes kontingent går til
den fortsatte drift af OZ7IGY.

EDR's formand OZ7S i heftig sidevind.
Sven holdt tale og videregav en hilsen fra OZ8T.

Kontingentet for medlemskab af støtteforeningen er
for 2006 sat til 150 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for
grupper/lokalafdelinger. Kontingentet kan indbetales
til SkandiaBank reg.nr. 6610, kontonummer 4243437,
OZ7IGY, Søren Pedersen, Sennepshaven 78, 2730 Her-
lev. 
Yderligere oplysninger om støtteforeningen kan man
finde på hjemmesiden:

www.oz7igy.dk.

OZ7IGY’s udstyr

Fra venstre mod højre ses radiofyrene for 144, 432, 70
og 2320 MHz. Den sorte boks øverst til højre rummer
10 watt PA-trinet for 5,7 GHz-fyret.

På øverste hylde ses 48V/3A strømforsyning for 5,7 GHz
PA, 5,7 GHz styresender og div. filtre m.v. På hylden
nedenunder: 12/24V-forsyning til 2,3 GHz fyret, 10 GHz
fyret, hvor PA på 0,5W sidder i masten, samt midlerti-
dig radio til rapportgivning via Ringsted repeateren.

Nogle af OZ7IGY's antenner. Øverst kan man lige skim-
te lidt af elementerne på fyrets 432 MHz aurora-anten-
ne samt lidt af "hjulet" på Big-Wheel antennen for 50
MHz. Herefter følger en slot-antenne for 5,7 GHz og
foran den en skeleton slot-antenne for 1296 MHz (aur-
ora!). Nederst ses slot-antenne og PA-trin for 10 GHz.
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Nye førstegangsforbindelser
Først lidt gammelt nyt: Lige siden starten på indsam-
lingen af oplysninger til førstegangslisterne har der
været usikkerhed om, hvornår den første 2 meter-for-
bindelse mellem Danmark og Sverige blev lavet. Nu
har Ivan - OZ7IS imidlertid fundet en samling svenske
førstegangslister på SSA's hjemmeside. Indgangsadres-
sen til disse lister er 

http://sektion-vhf.ssa.se/band/first.htm.
Af denne liste fremgår det, at første to-vejs QSO på
144 MHz mellem OZ og SM blev lavet af OZ3EP og
SM7BE i marts 1949. Desværre indeholder listen ikke
oplysninger om eksakt dato og tidspunkt for forbin-
delsen, men mon ikke det var under EDR's 2 meter test
søndag den 6. marts 1949. Testen blev betegnet som
en "2 meter hjemmedag" og foregik i tidsrummet
1630 - 1800 DNT. Mistanken om, at det var denne dag
førstegangsforbindelsen blev lavet, bestyrkes af kom-
mentarerne til testresultatet, der blev bragt i "OZ"
april 1949. Her står nemlig: 2 meter testen den 6. marts
mødtes med megen ringe deltagelse fra provinsen. Ialt
7 københavnere deltog foruden SM7BE, som ville have
opnået førstepladsen, såfremt han havde indsendt log.
OZ3EP vandt testen med 65 points (der blev givet et
point pr. km). På andenpladsen fulgte OZ7G med 42
points. De resterende 5 log-indsendere havde alle
under 10 points. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår
svenske amatører fik adgang til 2 meter-båndet. Her i
Danmark blev det tilladt allerede 1. maj 1948, men en
række lande i Europa fik først lov til at bruge båndet
fra 1. januar 1949. Måske gjaldt dette også for Sveriges
vedkommende?
Den 2. april kom der fra OZ7IS info om, at de svenske
telemyndigheder har udstedt et antal tidsbegrænsede
tilladelser til 3,4 GHz-båndet. Det benyttede OZ2TG sig
af allerede 3. april kl. 1650 UTC, hvor han gennemfør-
te en 2-vejs SSB-QSO med SK7MW (operatør var
SM7EYW). Rapporterne var RS58 hos Steen i JO65FP og
RS59 hos Thorleif i JO65KJ. SK7MW kørte med 200 mW
til en 60 cm disk, og OZ2TG 30 W til en 100 cm disk.
Afstanden mellem de to stationer er 46 km.
Ovennævnte forbindelser er blevet registreret i første-
gangsdatabasen.

4 m nyt
Om 4 meter-båndet er blevet frigivet til amatørbrug
for græske radioamatører er i skrivende stund usik-
kert. Når eller hvis det er sket, kan frekvensområdet
70,2 til 70,25 MHz benyttes, dog kun på eksperimentel
basis p.g.a. miltær anvendelse af båndet. Tilsyneladen-
de vil også amatører fra andre lande kunne anvende
området under ophold i Grækenland.
LX1XJ oplyser på www.70mhz.org , at også LX-statio-
ner har fået tildelt et område i 4 meter-båndet. Tilla-
delserne trådte i kraft den 13. marts 2006, og området
70,150 til 70,250 MHz må benyttes. Effektgrænsen er
10 W ERP, og amatørernes status er sekundær.
Siden 1. april 2006 skulle en 4 m beacon være QRV fra
Portugal. Kaldesignalet er CQ5FOUR. Den er placeret i
lokator IM59QD i bjergområdet ved Almeirim Farms -
Ribatejo. Frekvensen er 70,608 MHz og sendeeffekten
10 W. Beaconen drives af The Ribatejo HamRadio Asso-
ciation (CT1ARR). Rapporter om modtagelse af
CQ5FOUR modtages meget gerne via e-mail:
cq5four@ct1arr.org. Rapporterne bør som minimum
indeholde oplysninger om modtagestationens QTH-
lokator, RST og tidspunkt.

Aurora webcam
Fra OZ7IS, Ivan har jeg modtaget dette link: 

http://www.abisko.nu/vinter06/aurorawebcam/index.html 
som er et jordbaseret webcam med fiskeøjeobjektiv.
Kameraet, der kigger lige op i himlen, er placeret på
taget af Abisko turiststation i Nordsverige. Abisko lig-
ger lidt vest for Kiruna. V.h.a. kameraet er man i stand
til at konstatere, om der er synlige nordlys på de bred-
degrader.

Når denne udgave af VHF-spalten udkommer, skulle
der meget gerne være taget ordentlig hul på dette års
Es-sæson. Lad os håbe, at den bliver god i år, for efter
flere måneder uden de store udbredelsesmæssige
begivenheder, trænger vi snart til lidt DX-forhold. En
positiv melding er kommet fra OZ1BNN, der i en rap-
port skriver:

"Den første Es-åbning på 6 m kom hos mig 15. april.
Hørte UZ5DU kalde CQ og kaldte tilbage, men det var
nærmest som MS - ind og ud kom han. Jeg hørte han
svarede mig, men der blev ingen QSO, ærgerligt nok.
Han var i KN18 som jeg ikke har kørt. OZ1DPR forsøg-
te også at køre ham, men det lykkedes vist heller ikke
for Bernd. Senere samme dag 13:05 og 13:22 UTC kør-
te jeg henholdsvis IZ0AEG i JN61 og IK5RLP i JN52, hør-
te flere I-stationer, men kørte ikke flere. Åbningen
varede ca. 1/2 time. Det tegner godt for den kommen-
de Es-sæson!

Vy 73 de OZ1BNN, Jørgen."

De magre vinter- og forårsmåneder har sat sit præg på
DX-aktiviteten. Udover Jørgens rapport er der heller
ikke denne gang noget at skrive om.

Diverse satellit info
I AMSAT-OZ Journal nr. 152 oplyses, at efter det nys
afholdte valg til AMSAT-OZ's styregruppe, består den-
ne af Ib, OZ1MY (formand), Ivan, OZ7IS (arrange-
mentsansvarlig), Bent, OZ6BL (internetansvarlig) og
Erik, OZ9VQ, der fortsætter som redaktør af journalen.
Ved hjælp af en 20 m parabol-antenne i Bochum
(omtalt her i spalten i januar 2004) har en gruppe -
bestående af bl.a. folk fra AMSAT-DL - i marts måned
modtaget signaler fra rumsonden Voyager 1. Sonden
nærmer sig for øjeblikket det område i rummet, hvor
solens påvirkning (solvinden) ophører. Voyager 1, som
blev opsendt i september 1977, er dermed det menne-
skeskabte objekt, der befinder sig længst fra solen.
Afstanden til Voyager 1 var i april 2006 ca. 14,7 mia.
km! - d.v.s. det tager mellem 13 og 14 timer for et radi-
osignal at nå fra sonden til jorden. Det modtagne sig-
nal blev klart identificeret v.h.a. dopplerskift og dets
position i rummet. Det modtagne signals frekvens, der
ligger omkring 8,4 GHz, blev målt nøjagtigt og sam-
menlignet med informationer leveret af NASA.
Læs mere om denne modtagebedrift på 

http://www.amsat-dl.org/cms/  , - kig under News.
Parabol-antennen i Bochum skal anvendes til kommu-
nikation med AMSAT-DL's planlagte Marssonde P5A.
Læs mere om P5A på:

http://www.go-mars.org/

Båndrapporter

Satellitter



Contestkalender
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
06. juni 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
08. juni 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
09-11. juni 14-14 DNT OZ Nordisk VUSHF-møde
13. juni 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
15. juni 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
17-18. juni 14-14 UTC OZ IARU REG 1 50 MHz   1)
18. juni 08-11 UTC OZ DAVUS Quarterly
20. juni 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
27. juni 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

1) Se regler i dette OZ

NAC resultater

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

1 OZ6OM JO55EJ 9 9 764 8530
2 OZ2PBS JO55XJ 15 7 326 5029
3 OZ1MG JO65CO 10 6 299 3787
4 OZ6EI JO45TT 3 3 355 2043

ODX: OZ6OM - SM3BEI (JP81NG) 764 km.

OZ2PBS : Hvad var disse "dårlige" tester uden DX-SUM-
MIT, ON4KST OG JT6M ?? Jeg foreslår en opdeling i
SSB/CW & DIGIMODES som på 10M NAC, ligesom jeg
foreslår at aftalte QSOer fratrækkes i loggen via moni-
tering på chat & clusters.

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

1 OZ2LD JO54TU 26 19 1117 20143
2 OZ9KY JO45VX 26 15 1091 14907

ODX: OZ2LD - OH6QR (KP22BN) 1117 km.

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

1 OZ2PBS JO55XJ 18 5 178 3761
2 OZ2LD JO54TU 15 4 171 3549
3 OZ1EBA JO45VX 9 5 170 3355
4 OZ1QZ JO45UX 7 5 175 3091
5 OZ1MG JO65CO 13 3 105 1996
6 OZ7IS JO65DQ 13 3 115 1983
7 OZ1WN JO65CT 7 3942 125 1942

ODX: OZ2PBS - OZ8VO (JO46WL) 178 km.
OZ1MG : OK test

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

1 OZ1FF JO45BO 23 17 585 15564

2 OZ9KY JO45VX 21 15 569 13116
3 OZ2OE JO45VV 13 9 537 7206
4 OZ1BGZ JO65AP 12 7 647 5574
5 OZ9ZZ JO46QK 12 7 350 5466
6 OZ7IS JO65DQ 7 5 223 3085
7 OZ1IEP JO55XU 6 3 85 1701
8 OZ1MFP JO55SK 3 2 104 1172
9 OZ7DX JO66DA 3 2 63 1117

10 OZ9PP JO47VA 1 1 189 689
ODX: OZ1BGZ - PA0S (JO21FW) 647 km.

OZ1MFP : 10 watt 26 ele yagi ic 820-LT23S.  OZ7DX :
Usle condx! 

Microbølge i alt februar 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ1FF JO45BO 26257
2 OZ2OE JO45VV 13902
3 OZ2TG JO55RT 11845
4 OZ9ZZ JO46QK 9255
5 OZ7IS JO65DQ 611

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

1 OZ1FF JO45BO 16 10 489 13502
2 OZ2TG JO55RT 9 6 532 6640
3 OZ2OE JO45VV 8 5 358 4908
4 OZ9ZZ JO46QK 6 3 121 2292

ODX: OZ2TG - SM0DFP (JO89VL) 532 km.

Microbølge Klasse 7B3,  3,4 GHz, Marts 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2TG JO55RT 1 1 244 1232
ODX: OZ2TG - DL1SUN (JO53PN) 244 km.

OZ2TG : FØRSTE 9CM QSO OG FOR FØRSTE GANG HAR
JEG KØRT ALLE BÅND 2.3, 3.7, 5.7, 10, 24GHz I SAMME
CONTEST.

Microbølge Klasse 7B4,  5,6 GHz, Marts 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2OE JO45VV 2 1 212 2188
2 OZ2TG JO55RT 2 1 47 860
3 OZ7IS JO65DQ 2 1 58 611

ODX: OZ2OE - SK7MW (JO65MJ) 212 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 10 6 356 12755
2 OZ9ZZ JO46QK 8 5 248 6963
3 OZ2OE JO45VV 7 5 261 6270
4 OZ2TG JO55RT 2 2 228 2355

ODX: OZ1FF - SM6AFV (JO67GQ) 356 km.
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OZ5TG Verner Topsøe
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Microbølge Klasse 7B6,  24 GHz, Marts 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2TG JO55RT 1 1 43 758
2 OZ2OE JO45VV 1 1 6 536

ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 94 36 726 48089
2 OZ2LD JO54TU 45 26 688 26256
3 OZ9ZZ JO46QK 45 24 619 24691
4 OZ2PBS JO55XJ 65 23 643 24573
5 OZ1MFP JO55SK 48 25 601 23526
6 OZ5ESB JO45FL 36 19 727 22009
7 OZ7SKV JO46ML 37 18 643 18661
8 OZ1MG JO65CO 44 16 687 14899
9 OZ7EDR JO55EJ 29 12 579 11339

10 OZ5ER JO65CT 26 14 459 11303
11 OZ1AOO JO65GR 22 11 537 9150
12 OZ2GM JO56DT 27 10 476 8412
13 OZ5BD JO55UM 21 11 455 8295
14 OZ2JUM JO46RF 18 8 467 6940

ODX: OZ5ESB - DF9IC (JN48IW) 727 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 173 56 787 93743
2 OZ1IEP JO55XU 154 54 800 78550
3 OZ1BEF JO46OE 129 50 807 74913
4 OZ1ALS JO45VA 142 51 829 74640
5 OZ5GX JO57DJ 104 33 689 45246
6 OZ2TF JO46PE 47 24 635 24204
7 OZ4VW JO45UT 25 13 672 12401
8 OZ6EI JO45TT 19 11 1154 10548

ODX: OZ6EI - OH5LK (KP30ON) 1154 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 35 20 726 20987
2 OZ6HY JO45WA 22 13 533 11169
3 OZ1MFP JO55SK 25 12 566 10261
4 OZ2PBS JO55XJ 23 10 601 8645
5 OZ5ER JO65CT 19 9 272 6611
6 OZ1MG JO65CO 21 9 274 6559
7 OZ9ZZ JO46QK 14 7 350 5765
8 OZ2GM JO56DT 13 9 378 5375
9 OZ9PZ JO56EE 11 7 654 5258

10 OZ5BD JO55UM 9 7 204 4316
11 OZ7HVI JO65FP 3 2 47 1103

ODX: OZ1DLD - DF9IC (JN48IW) 726 km.
OZ1MG : Ingen ting hørt og næsten ingen kørt.
OZ7HVI : Skulle prøve om det virkede endnu :-) 

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

1 OZ9KY JO45VX 69 28 787 39408
2 OZ1IEP JO55XU 67 33 800 36957
3 OZ2LD JO54TU 52 30 688 31079

ODX: OZ1IEP - DF9IC (JN48IW) 800 km.

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

1 G4DEZ JO03AE 12 12 1358 15903
2 GX7VHF JO01OV 8 7 1108 7858

ODX: G4DEZ - SM3BEI (JP81NG) 1358 km.
GX7VHF : Very little SSB stations only 2x worked, the
others were JT6M. Pleased to work Tom LA4LN on SSB

some good MS peaks. Pleased also to work S57F for a
new one on JT6M. Overall a poor contest. Heard on
JT6M SM0BSQ, LA8NK, SP9HWY but not worked.

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

1 DA0T JO43VI 128 47 812 62618
2 PA4PS JO33GH 74 34 1 42108
3 DL1TX JO53AN 37 21 614 33547
4 DL6BCT JO43LD 59 30 626 31917
5 DK0LX JO53HR 49 29 696 30517
6 PI4TUE JO21RK 40 21 680 27425
7 PA5DD JO22IC 39 16 689 25575
8 DL5AG JO43DN 37 24 655 24001
9 DO1MGN JO50DO 35 21 685 22664

10 ON5AEN JO10VW 30 17 791 21422
11 DL1HTO JO61CU 26 14 628 15458
12 SP2FAV JO94MA 15 12 713 13020
13 SP1YSZ JO73GJ 15 9 533 8711
14 DL6OBH JO42QI 12 9 736 8057
15 DF1LON JO31LH 16 8 562 8040
16 SQ3MU JO72PR 8 5 562 4881
17 DL1OJ JO42QI 8 5 427 4567
18 DJ8MS JO54VC 5 5 497 3371
19 LY1CR KO15CL 6 2 66 1217

ODX: DA0T - G7RAU (IO90IR) 812 km.
ON5AEN : Poor conditions at the start of the contest...
Around 18:55 the propagation was improving in jo10.
So, at that moment it was easy to work SK7MW and
OZ1IEP.

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

1 DJ8MS JO54VC 65 32 781 36860
2 DA0T JO43VI 54 27 722 31320
3 PA5DD JO22IC 20 12 659 13795
4 DL0VV JO64AD 28 15 597 11556
5 RX1AX KO59EW 10 8 497 6869
6 SP1YSZ JO73GJ 2 2 243 1262

ODX: DJ8MS - SM3LBN (JP80IO) 781 km.

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

1 DF9IC JN48IW 14 10 777 11556
2 PA5DD JO22IC 10 5 680 7998

ODX: DF9IC - SK7MW (JO65MJ) 777 km.

Contestindbydelse:
IARU Region 1 50 MHz Contest.

Deltagere:
1) Stationer betjent af en enkelt amatør uden nogen
hjælp i løbet af contestperioden. Der skal benyttes pri-
vat ejet udstyr og antenner og betjening fra én lokali-
tet hvilket indebærer, at alt stationens udstyr (sendere,
modtagere og antenner m.v.) skal være placeret inden
for en cirkel på højst 500 meter i diameter.
2) Alle andre deltagere. Der må¨ikke anvendes mere
end én sender ad gangen. En deltagende station skal
sende fra den samme lokalitet under hele contesten,
hvilket indebærer, at alt stationsudstyr (sendere, mod-
tagere og antenner m.v.) skal være placeret inden for
en cirkel på højst 500 m i diameter.

Dato/tid:
Lørdag den 17. juni 2006 kl. 1400 til søndag 18. juni
2006 kl. 1400.
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Kontakter:
Hver station må kun kontaktes én gang, hvad enten
den er stationær, portabel eller mobil. Hvis en station
kontaktes mere end én gang i løbet af contesten, vil
kun én kontakt give points, men dublet-QSO'er skal
fremgå af loggen og anføres med krav om 0 (nul)
point. Forbindelser via aktive repeatere giver ikke
points. Telefoniforbindelser med stationer, der sender i
cw-båndet giver ikke points.

Modes:
Forbindelser må etableres via A1A, R3A, A3E eller F3E
(G3E).

Rapport:
Der udveksles RS(T) + QSO nr. begyndende med 001 +
WW-locator.

Eksempel:
SSB: 59001 JO45VW.
CW: 599001 JO45VW.

Points:
Der gives eet point pr. km. Decimaler smides væk, og
der forhøjes med en (1) kilometer. Hvis der kun er mod-
taget en locator med 4 tegn, skal afstanden beregnes
til korteste antal km til pågældende locatorfelt. 

Det krævede antal points for contesten skal stå øverst
på 1. side af loggen. For at sikre sammenlignelighed
ved omregning fra grader til km, skal der anvendes en
faktor på 111.2.

Indsend.:
Log skal være på et format, der følger bestemmelser
herfor som anført i et senere afsnit. Det skal tydeligt
fremgå af loggen, hvis der er tale om en multiopera-
tør-station. En kopi af loggen sendes til den nationale
VHF Manager og skal være poststemplet /datomærket
email senest den anden mandag efter contest week-
enden(3. juli 2006). For sent indsendte logs vil ikke bli-
ve godkendt. Fremsendelse af log indicerer, at delta-
geren accepterer contest reglerne. Log med korrekt
udfyldt og underskrevet summary sheet indsendes til
EDR Contest Manager:

Verner Topsøe, OZ5TG,
Lundumskovvej 13,
8700 Horsens
oz5tg@post2.tele.dk

Bedømmelse:
Bedømmelse af fremsendte logs er overladt til den
arrangerende organisation, hvis afgørelser er endeli-
ge. 
Deltagere, der overtræder reglerne for contesten eller
ikke overholder IARU Region1 båndplanen vil blive dis-
kvalificeret. Fejl i anførte forbindelser vil resultere i tab
af points for forbindelsen hos den modtagende stati-
on. En forbindelse vil ikke blive medregnet ved tydelig
forkert angivelse af locator eller en tidsfejl på mere
end 10 minutter. Krævede points for en dublet-QSO vil
resultere i reduktion af points på 10 gange det kræve-
de antal points for dublet-QSO'en. Deltagerne i conte-
sten vil ikke blive straffet for fejl begået af ikke-delta-
gere.

Diplomer:
Vinderen i hver sektion vil modtage et diplom.

Log i papirform:
Logblade, der anvendes i en IARU Reg1 contest skal
have  opret format ikke smallere end A4 og skal inde-
holde følgende rubrikker i nævnte orden:
Dato
Tid i UTC
Callsign på den kontaktede station
Report sendt
Report modtaget
Locator modtaget
Krævet antal points

Et standard ark, der indeholder de nødvendige infor-
mationer til bedømmelse af contesten og med plads
for kommentar fra den nationale Contest Manager
skal anvendes. 
Dette standard ark skal også indeholde underskrift af
den ansvarlige operatør, der garanterer rigtigheden af
loggen. Der må anvendes logblade udarbejdet af den
nationale forening, hvis disse overholder de ovenfor
anførte bestemmelser.

Logs i digital form:
Der kan indsendes logs til den nationale contestmana-
ger i digital form, men KUN det af REGION 1 godkend-
te format REG1TEST.  Loggen indsendes med samme
tidsfrist som for papirlogs. 

1 og 3-fasede nettransformatorer - Tonefrekvens Transformatorer -
Strøm Transformatorer - Converter Transformatorer -

LF-Udgangs Transformatorer (Til Rør forst.) - Auto-Transformatorer -
Drossel-spole - Filter-spoler

Alt efter opgave og i alle isolations klasser. Spørg også efter vort store
standard program hos os eller i løsdels forretninger over hele landet.

VRT TRANSFORMER ApS
Mejeristræde 1 - Vindinge - 4000 Roskilde - Tlf. 46 36 21 97 - Telefax 46 32 14 63
E.mail: vrt@vrt-transformer.dk            Unibank: reg. nr. 2289 - kt.nr. 0289302387

www.vrt-transformer.dk
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The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 9 fortsat.
Nøgler.
Nøglens design og hvor den placeres på bordet er vig-
tig for bekvemmeligheden og letheden for betjenin-
gen af den. Tastens højde, eller padlens (hvilket er
tasten på fx en nøgle af Vibroplex-typen) føles måske
ikke helt rigtig, eller nøglens indstilling kan føles for
grov eller for svag, eller føles for stiv eller for blød. (En
Britisk sensor ved en eksamen i afsendelsesprøven sag-
de: 'Det undrer mig altid at nogle elever kommer til
Morseprøven uden deres egen nøgle. Forsøg på at sen-
de perfekt Morse på en fremmed nøgle er en hindring
som ansøgerne aldrig skulle bebyrde sig med den dag
de skal bestå prøven'). Hvordan 'føles' nøglen? Kan jeg
nyde den? En erfaren operatør sagde: 'Når jeg bruger
en ny nøgle i et par uger er alt i orden og jeg elsker
den. Men pludselig hader jeg den. Så prøver jeg en
anden, og det gentager sig! Hvorfor føler jeg det på
den måde?' Det er ikke svært at forstå hvorfor nogle
kommercielle operatører altid tog deres nøgle med
hjem, eller låste dem inde. Det er heller ikke overra-
skende at den absolut ukrænkelige regel for de gamle
telegrafkontorer var følgende: Aldrig, aldrig, aldrig,
under nogen omstændigheder må du røre indstillin-
gen på en anden mands nøgle.
Ikke kun selve nøglen, men højden på bordet hvorpå
den står kan også være en vigtig faktor. Nogle har ofte
af ren nødvendighed brugt en nøgle fastspændt på
deres lår. Trange og akavede stillinger har ofte været
nødvendige. Og det kan have betydning for hvordan
man plejer at gøre.

SCAG og SM-HSC blev ikke sammensluttet.
I nogle møder i løbet af marts blev slutresultatet at SM-
HSC fortsætter som selvstændig klub. Men det forven-
tes at de to klubber fremtidigt vil arbejde noget sam-
men.
SM-HSC kører bulletin hver lørdag kl. 08:30 lokaltid, og
indcheckning til SM-HSC sker fra klokken 08:10 til
08:30, og alle er velkomne til at lytte til bulletinen. Kan
man klare de 150 tegn pr. minut kan man få et diplom
om hastigheden.
Bulletinen starter med hastighed 150 tegn pr. minut,
og går i løbet af de ca. 25 minutter op til maksimum
200 tegn pr. minut.

7th QRP-Minimal Art-session
Udfordring kontakter skal ske med hjemmebyggede

rigs, så simple som muligt, og konstrueret
med så få komponenter som muligt.

Dato/tid 25. maj 2006 kl. 19 - 23 UTC.
Mode Single op CW, output maksimum 5W eller

input 10W.

Bånd 80m CW-bånd
Opkald CQ MAS DE …..
Klasse A: TX + RX resp. TRX bestående af ikke mere

end 100 komponenter.
B: TX bestående af ikke mere end 50 kom-
ponenter, RX som du ønsker.

Udveksling RST / Klasse og antallet af komponenter, fx:
559/B25. (Hvis du ønsker kan der også
udveksles navn og lidt samtale).

QSO-points Hvert QSO tæller 1 point. 4 points vil blive
talt for et QSO med en anden MAS-station,
hvis log er blevet modtaget.

Bonus Du vil få bonus-points i procenter hvis du bli-
ver under grænsen for komponenter pr.
klasse, fx 50% bonus vil blive tillagt din slut-
score hvis du kun bruger 25 komponenter (i
stedet for max 50) for din TX i klasse B eller
kun 50 dele for din TRX i klasse A (i stedet
for max 100). 90 dele i klasse A eller 45 dele
i klasse B vil give 10% bonus.

Bemærkning Komponenter vil være følgende: Modstan-
de, kapacitorer, spoler, dioder, transistorer,
rør, krystaller, keramiske resonatorer osv.
Ethvert selektivt network i TX output stage
vil blive talt som bestående af 3 komponen-
ter. For bedre standsning af harmoniske kan
du frit bruge flere komponenter - de vil ikke
blive talt. IC's er tilladt så længe du kan give
specifikationer af hvor mange enkelte kom-
ponenter er er integreret.  Stikpropper, for-
bindelser, knapper, fæstning af materialer
osv. vil ikke blive talt. Dette gælder også for
strømforsyning, hovedtelefoner, højttalere,
nøgle, antenne osv.

Logs Skal indeholde UTC, kaldesignal for kørt sta-
tion, RST afsendt og modtaget (se udvek-
sling). Venligst oplys dit kaldesignal, fulde
adresse og om muligt PR-mailbox.

Yderligere Et kredsløbs diagram for riggen med antal
(talt fra venstre til højre) komponenter som
er indlagt (og hvis IC specifikationer er
brugt!) (det er ikke nødvendigt at sende
kredsløbsdiagrammet for anden gang, hvis
det samme udstyr bliver brugt i tidligere
QRP-MAS).

Deadline Send indenfor 2 uger QRP-MAS til:
DJ7ST, Dr. Hartmut Weber, Schlesierweg 13,
D-38228 Salzgitter.

E-mail dj7st@darc.de 
og packetradio DJ7ST@DB0ABZ

Andet QRP-MAS er velkendt i Tyskland, men ikke i
nabo-landene. Vi ønsker at høre mange
QRP-minimalists fra dit land.

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

Redaktion:
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Fejlfinding i moderne udstyr er næsten umuligt, hvis
ikke man har de nødvendige udstyr dertil. Tidligere
kom man langt med et universalmeter, men i dag er
modtagere er blevet så små, og dermed umulige at ser-
vicere. Det er faktisk kun sikringen man kan udskifte
selv. 
Før i tiden med god plads i modtageren, tog man et
kig på komponenterne, så kondensatorerne hele ud,
(de kan kortslutte med tiden) så modstandene misfar-
vede ud pga. at have været for varme, eller de var gået
i to dele. Så lodningerne gode ud eller skyldtes fejlen
kolde lodninger. Man prøvede om komponenterne sad
fast og ikke kunne rokkes. Hvis ikke der kom lyd ud af
højtaleren, kunne man prøve at berøre forstærker ind-
gangen med en skruetrækker, og se om der nu kom lyd
ud af højtaleren.
I de fleste tilfælde kunne man før selv reparere dem, i
dag må de på værksted, hvis det kan betale sig i de
smide væk tider.
Start fejlfindingen med at se om strømforsyningen er
orden, er der ingen lys i skala- eller instrumenter, da
kan de være brændt af.

Båndrapport fra OZ-DR2197
CALL Dato/UTC Mhz Info
TA2MW 18.03/1310 21
8P6QM 18.03/1345 21 MM-NET
JY4NE 19.03/1243 21
HI3CCP 25.03/1323 21
VP2E 25.03/1325 21
8P5A 25.03/1328 21
HI3CCP 26.030656 7.0
HC8N 26.03/0739 7.0
WP2Z 26.03/1205 21
V47KP 26.03/1303 21
J6DX 26.03/1325 21
6W1RW 26.03/1446 21
C56W 28.03/1455 18 QSL: DK2WV
J69B 31.03/0750 7.1
9G5LF 31.03/1407 21
CO6YVC 01.040622 7.0
3B8MM 01.04/1403 21
CN8SG 03.04/1105 18

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL.

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

Redaktion:
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Så er det igen ved at være tid til at pakke campingvogn, telt, antenner, kone, børn, hund, kanariefugl
og sætte kursen mod Kristanshåb Autocamper Plads.

I år foregår det 2. - 5. JUNI

Se det fulde program på: www.pinsestaevne.dk

Lejr freq. :
145.500/435.500

VI GLÆDER OS TIL
AT SE DIG

Prisen for at deltage i stævnet 2006:
Stævnepris Voksen: 400,-

Stævnepris Børn 6-15 år: 225,-
Stævnepris Børn 0-5 år: Gratis

Stævneprisen indeholder:
Overnatning, strøm, bad, 2 rundstyk-
ker lørdag, 2 rundstykker søndag, 2
rundstykker mandag (børn 0-5år dog
kun 1 rundstykke pr. dag), Helstegt
pattegris med flødestegte kartofler,
salat og dressing lørdag samt Gyrus
pande med tilhørende salat og kartof-
ler søndag. Div. dej i forbindelse med
pandekage og snobrøds bagning, samt
tilskud til fællesudgifter (telt mm.)

Dagspriser se hjemmesiden

Fredag 2/6: 
Ankomst i løbet af dagen. Hygge og
samvær. 

Lørdag 3/6:
10,00   Officiel åbning 
Loppemarked i teltet  Spil og leg på
pladsen. Snobrød og pandekage bag-
ning Rævejagt for begyndere

Søndag 4/6:
Rævejagt for de øvede, 80 mtr.  Sno-
brød og pandekage bagning. Familie-
løb. Fællesspisning i teltet.  Pakke ban-
ko. Husk en pakke til ca. 20,- som byt-
tes til 2 bankoplader.

Mandag 5/6
Fælleskaffebord i teltet
evaluering, samt afslutning



MARIANELUNDSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 2006
Hermed indkaldes til det årlige "MARIANELUNDSME-
STERSKAB" i rævejagt.
Lørdag d. 27. maj afvikles den klassiske gå/løbejagt på
160 m, igen i år i Klosterris Hegn ved Hornbæk i Nords-
jælland. Mødestedet er parkeringspladsen i skovens
nordøstlige hjørne på vej 235, Hornbækvej. Der er obli-
gatorisk fremmøde til instruktion kl. 11.30.
Der vil være udlagt 5 ræve, som hvert 5. minut sender
på 1825 khz. Alle ræve er forsynet med tidtagningsau-
tomater. Første udsendelse er kl. 12.00, og sidste
udsendelse starter kl. 14.00.
Øvede finder 5 ræve, begyndere og old-old boys kan
nøjes med 3.
Sluttid er registreret tid ved sidst fundne ræv.

Der vil som sædvanligt være præmier til de bedst pla-
cerede.
Startgebyr 40,- kr. pr. hold. Depositum 25,- pr. nøgle.
Kort over området kan købes på startstedet, forhånds-
bestillinger modtages gerne.
Der vil være mulighed for at låne rævemodtagere på
startstedet.

Tilmelding og info:
Franz Primdahl, OZ8FG, 

tlf. 49 20 04 09, mobil 20 23 52 09
fpr@ihk.dk

Søndag d. 28. maj er der løbejagt på 2 m i Rude Skov,
ligeledes efter 5 ræve, udsendelse hvert 5. minut.
Første udsendelse er kl. 10.00, og sidste udsendelse
starter kl. 12.00.
Fremmøde for instruktion senest kl. 09.30 på parke-
ringspladsen på Hørsholm Kongevej ved 19 km-ste-
nen/Agersø, Krak kort 97 B3.
Orienteringskort: Rude Skov 1:10.000; kort kan
lånes/købes på startstedet.
Startgebyr: 25,- kr. pr. hold.

Tilmelding og info:
Ivar Larsen, OZ4UR, tlf. 49 14 50 80, eller:
Arne Jensen, OZ9VA, tlf. 45 81 75 93, oz9va@private.dk 

STORJAGTER OG ANDRE ARRANGEMENTER 2006

MARIANELUNDMESTERSKABET
27.-28. maj 2006
Lørdag: Løbejagt 160 m, arr.: Franz, OZ8FG
Søndag: Løbejagt    2 m, arr.: (Arne, OZ9VA)

MOROKULIEN,  Sverige/Norge
17.-18. juni 2006
Løbejagter, 2 m og 80 m

NORDISK MESTERSKAB, Turku, Finland
15.-16. juli 2006
Løbejagter, 2 m og 80 m. Info: Se www.qsl.net/oz7fox

DANMARKSMESTERSKAB  
12.-13. august 2006
Storjagt, mobiljagt 160 m, 
arr.: Allan, OZ1FSM, m.fl.

13. ARDF VM 2006 i Primorsko, Bulgarien
12.-17. september 2006
Løbejagter, 2 m og 80 m, 
Info: Se www.ardf2006.com 

TINGLEVJAGTEN/JYDSK MESTERSKAB
24. september 2006
Mobiljagt, 
arr.: Tønder Ræveklub

SJÆLLANDSMESTERSKAB
29. oktober 2006
Storjagt, løbejagt 160 m, arr.: (Arne, OZ9VA)

Startgebyr for storjagter hhv. erstatningspris for DIN-
stik: 50 Kr. pr. stik, max. 3 stik pr. hold.
Info om internationale jagter: 
Arne, OZ9VA, tlf. 45 81 75 93, 
E-mail: oz9va@private.dk

Odense d. 11. marts 2006
Rævejagtsudvalget
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Beacons
Sommeren står for døren og det er ved at være tid for
at tage stationen med på tur, for at kunne køre nogle
spændende QSO'er. Mens man nu er i felten, er det jo
egentligt rart at vide hvordan udbredelsesforholdene
er. Og så er det ret praktisk, at der er placeret en ræk-
ke HF-Beacons udover hele kloden. De revolutionerer
ikke det at bruge stationen men det er en god ide at
kende nogle stykker på ens favoritbånd, som man kan
lytte til regelmæssigt, så kan det hurtigt afgøres, om
der er "løftede" forhold. G3USF, Harrison's Worldwide
List of HF-Beacons, giver opdaterede info, om stort set
alle HF-Beacons. Se mere på

http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm

60 m, en uopnåelig drøm?
Som mange ved er 60 meter båndet blevet åbnet i en
del lande. Dog "kun" på "kanal" basis og med
sekundær prioritet. Men selv dette må hilses velkom-
ment i disse tider med lavt solplettal. Der er allerede
opnået mange, særdeles spændende, QRP resultater.
Og selvom de enkelte lande ikke har tilladt helt de
samme frekvenser, er det jo muligt at kalde CQ på en
af de i det pågældende land godkendte frekvenser og
derefter scanne henover alle de tilladte frekvenser. Det
lyder sværere end det rent faktisk er.  Og det giver lidt
en fornemmelse af hvordan man i "de gode gamle
dage" kaldte op på båndet og derefter søgte båndet
af efter en der svarede. Det bliver spændende at se
hvornår telestyrelsen (ITST), vil give nogle frekvenser
fri. Her i Skandinavien, er der allerede aktivitet i både
Norge, Finland og Island. Det burde ikke være et større
problem at frigive nogle få frekvenser, da trafikken,
der er på frekvenserne som de andre lande har frigivet,
jo også rækker ind over Danmark. Der høres også ind i
mellem QRP trafik mellem UK og USA.  
For mere omkring 60 meter frekvenser, se

http://hflink.com/5mhz/
eller

http://netronic.mysite.wanadoo-members.co.uk/freqs.htm

Månedens lille praktiske
OZ1IAG, Henrik er kommet med følgende indlæg: 
Du kender problemet: Tråd antennen er beregnet ud
fra l= 300/f * 0.95. 
Den hænges op og det viser sig at resonanspunktet lig-
ger helt ved siden af. Så skal den ned og et nøk tages
af, op igen.. stadig for lav resonans, ned igen. Osv. osv

Til sidst opgiver man og lever med tabet fra antennet-
uneren samt fra mistilpasningerne, men det er jo ikke

lige sagen når vi kører QRP. Her er hjælpen :-)

Beregn antennens længde ud fra 

l= 300/f * 0.95.

Hæng den op. 
Med en FT817, som er åbnet op for at kunne køre uden
for båndet, kan resonans punktet bestemmes med det
indbyggede SWR-meter. 
Alternativt bruges et dykmeter, en antenne analyzer
eller lignende. 
Tallene indsættes i et regneark,  hvor man bruger
formlen: 
den længde der skal forkortes eller forlænges L =
((målt frekvens / ønsket frekvens) X længden på anten-
nen) - længden på antennen.

Antennen nedtages, afkortes efter resultatet fra reg-
nearket og sættes op igen. SWR er nu lige i øjet og
tuneren kan stilles tilbage på hylden :-). Mindre tab er
lig mere effekt ud i æteren.

Bluetooth og Wi-Fi kontrol for FT-817/857/897?!
Ja det måtte jo komme, hi. Fjernkontrol til stationen.
Endelig kan man sidde i sofaen og være aktiv på HF via
den bærbare eller PDA'en. Firmaet Lynovations har
fremstillet en lille sag - CTR control. Så man kan sidde i
sofaen og være i kontakt med verden. 
Se mere på

http://ctr-remote.home.att.net/
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Båndrapport.
P29ZAD er modtaget på 20m af OZ8ON, Bjarne (se
foto). JA0SC, Hiro har annonceret at der måske skulle
være SSTV aktivitet fra Andamanerne fra den 18. - 20.
april. NIAR (National Institute of Amateur Radio) afhol-
der en såkaldt HAMFEST (VU4) INDIA - 2006 i Port Bla-
ir, Andaman and Nicobar Islands. Denne " Internatio-
nal Convention" er blevet afholdt i stedet for den som
blev aflyst efter Tsunamien i december 2004. Spalten
har ikke modtaget rapporter om aktivitet.

P29ZAD modtaget af OZ8ON, Bjarne.

DARC test
Aktiviteten var mindre end forventet men stort set
hele Europa deltog med de "store kanoner" EA2AFL,
Jose (Se foto) og YU1NR, Ratko på førerpladsen. Men
mange andre blev set deltage i testen. Af de mere
sjældne blev YE2CFJ set på 20m.

EA2AFL kalder CQ under DARC testen.
Vi håber han også var aktiv i den danske SSTV contest.

Danish SSTV Contest 2006.
Vi håber at kunne bringe gode nyheder i den næste
spalte om den danske test.  Nu er det nogle år siden at
testen blev afholdt sidste gang og aktiviteten er blevet
større, med mange nye SSTV stationer. Samtidig er for-
holdene på HF båndene bedre end i marts måned
under den tyske DARC test. 

WinDRM 19-Mar-06 Release
I den nye version kan du nu følge Lead-In and seg-
ments når du sender. Bliver vist som procent i Info box-
en når du sneder billeder. Når der bliver sendt en BSR
request vil teksten "BSR" blive vist i Codec boxen.
Audio som modtages kan nu indspilles ved at vælge
"Save audio" under  Setup>Codec>MELP.  Filen bliver
gemt som en mlp fil (audio.mlp) i  WinDRM mappen.
Du kan konvertere mlp filer til wav filer med Cesco's
"Audio Convert" utility, som du kan hente hos HB9TLK
her:  http://212.254.198.33/audioconv.zip . Installer den
i WinDRM mappen med mlp filen.  "Audio Convert" vil
generere en wav fil, som så kan afspilles på enhver
wave fil afspiller.

Hvis du har brug for en lydfil editor til at ændre filer til
andre formater kan du hente Audacity her:

http://audacity.sourceforge.net/

WinDRM kan du hente hos N1SU her:
http://n1su.com/windrm/windrm-19-mar-06.zip

NBTV til Mac
På KD6CJI's side ligger også et program til NBTV (Nar-
row Band TV) " NBTVCommunicator" Med det kan du
sende TV med en hastighed fra 0,6 til 4,8 billeder pr.
sekund og med en linie opløsning fra 30 til 60 linier.
Videosignalet sendes i monokrom da farve vil kræve
større båndbredde eller lavere hastighed.
Det kører på en Mac med OS X og et Firewire kamera
og det indbyggede lydkort, så er du klar til at sende
"Levende" billeder med din SSB transceiver. 
Det kan godt køre duplex hvis din transceiver kan.

KD6CJI's side hos mac.com:
http://homepage.mac.com/kd6cji/

NBTV til Windows kan findes hos HB9TLK:  
http://www.qsl.net/hb9tlk/

Vy 73 OZ9AU

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

Redaktion:
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Zeppelinerne og deres radioer 2.
De zeppelinere, der under første verdenskrig bombar-
derede London eller var på opklaringstogter langt ude
over havet, havde brug for kraftige sendere, og de
blev forsynede med gnistsendere på 500 og 800 Watt.
Hos kaptajnen var der en afbryder, så han kunne afbry-
de strømmen til senderen, hvis han havde brug for at
lukke brint ud ved højdeændringer. Nogle telegrafister
klagede over, at deres kaptajn var så forsigtig, at de
næsten aldrig blev færdige med at sende deres tele-
grammer, før kaptajnen lukkede for strømmen. Fra
1916 benyttede man rørmodtagere, men indtil freds-
slutningen i 1918 var gnistsendere enerådende. Poul-
sen buesendere kunne ikke komme på tale. Magneter-
ne hertil var alt for tunge, og de første rørsendere var
for skrøbelige. Al radiokommunikation foregik derfor
med telegrafi.
I modsætning til Parseval-luftskibene, var de luftskibe,
som grev Zeppelin byggede "stive", dvs. de havde et
indre stift skelet af duraluminium. Det betød, at der
kunne være gangsystemer og opholdsrum inde i selve
skroget. 

Afprøvningen af Lorenz prototypen i "Graf Zeppelin".

Hovedparten af brinten fandtes i tusinder af opblæste,
tørrede blindtarme fra kreaturer, og de var igen for-
delt i en mængde store lufttætte poser. Dette kan lyde
bizart, men det var et materiale, der ellers kun var slag-
teriaffald, og det indebar den store fordel, at man ikke
så let kunne skyde en zeppeliner ned med en riffel
eller et alm. maskingevær, da det var begrænset, hvor
megen brint der slap ud ved nogle få perforeringer.

Radiorummet i "Graf Zeppelin" efter 1930.

Anderledes alvorligt var det selvfølgelig ved sporpro-
jektiler og granater, der kunne antænde brinten.
Efter 1918 kom der så en lang periode, mellemkrig-
sårene, hvor luftskibene kunne benyttes til mere fre-
delige formål. Man oprettede luftruter for passagerer
og post over lange strækninger. F. eks. blev der i 1932
åbnet en rute fra Friedrichshafen til Sydamerika med
luftskibet "Graf Zeppelin", LZ 127. Denne rute funge-
rede i mange år ganske regelmæssigt med afgang til
Argentina hver 14 dag og til Brasilien hver uge. Hastig-
heden var omkring 100 km i timen. Der var plads til 20
passagerer og et mandskab på max. 40. Af fragt med-
tog luftskibet 37 tons samt 20 tons post. 
Før LZ 127 blev indsat i den faste rutefart, havde man
foretaget omfattende prøveture med luftskibet. Først
fløj konstruktøren, dr. Hugo Eckener, det fra værftet i
Friederichshafen over New York til Lakehurst, den
amerikanske marines lufthavn i staten New Jersey, 80
km sydsydvest for New York, og dagen efter retur til
Tyskland. Året efter fløj han det atter til Lakehurst, og
herfra startede han den 8. august 1929 en jordomrejse
medtagende nogle få passagerer bl. a. den engelske
dame, Lady Drummond Hay, der også var med på den
første krydsning af Atlanterhavet. 55 timer senere lan-
der han på velkendt grund i Friederichshafen. Den 15.
samme måned går det så videre. Han flyver over Let-
land, Estland og Rusland, og over det uhyre store Sibi-
rien til en mellemlandingsplads i Japan. Denne etape
tog 101 timer og 14 minutter. Efter hyldest og en ræk-
ke prægtige banketter i Tokyo går turen videre den 23.
august over Stillehavet til USA, hvor han efter en
afstikker over San Francisco lander ved Los Angeles.
Derefter skulle turen tværs over staterne gøres for at
fuldende jordomflyvningen. Over Arizona kom de ind
i uvejr, men klarede sig og nåede lykkeligt frem til for-
tøjningsmasten i Lakehurst. Jordomrejsen havde da
taget 21 dage og 8 timer.

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

Redaktion:



LZ 127 hales ind til fortøjningsmasten i Lakehorst efter
sin første tur over Atlanten. Passagerene skulle gå ud
ad den sorte luge under spidsen for at komme over i
mastens elevator!

I 1930 var dr. Eckener igen ude med "Graf Zeppelin".
Denne gang gik turen til Svalbard, og året efter fløj
han til Franz Josefs Land. Så, efter 290 flyvninger under
alle slags klimatiske forhold og med over en halv milli-
on tilbagelagte kilometer bag sig, turde man sætte
"Graf Zeppelin" ind i den faste passagerfart på Syda-
merika.
Radioudstyret i "Graf Zeppelin", som af firmaet DEBEG
installeredes i 1928 bestod af følgende: en 140 Watt
langbølgesender, Spez.188 S, 100-520 KHz; en 70 Watt
langbølgesender, S 284 F, 230-1000 KHz; en 2 Watt kry-

stalstyret kortbølgesender (ingen typebetegnelse, men
fremstillet af Telefunken), 5-25 MHz.; en trekredses
langbølge retmodtager, E 365 S, 12-100 KHz; en tre-
kredses langbølge retmodtager, E 364 S, 75-750 KHz;
en kortbølgemodtager, Spez. 98 Gr, 3,75-27,5 MHz, og
desuden til navigationsformål en pejlemodtager Spez.
144 N, 75-1000KHz.
I 1929/30 ombyggede man radiorummet, idet man var
blevet klar over, at man burde satse mere på kortbøl-
ge. Den mindste af langbølgesenderne blev afmonte-
ret og erstattet af en 50 Watt kortbølgesender af Tele-
funkens fabrikat. Den havde 7 rast-frekvenser i områ-
det 4-18 MHz. Kortbølgemodtageren blev ligeledes
afmonteret og erstattet af en 5 rørs modtager med
push-pull audiondetektor med tilbagekobling, E 362 S,
som med udskiftelige spoler dækkede området 2-30
MHz. 2 Watt kortbølgesenderen blev afmonteret og
degraderet til nødsender, idet den blev bygget sam-
men med en modtager med frekvensområdet 4,6-11.6
MHz i en trækasse.
I 1937 blev der til afprøvning af prototypen af Lorenz-
senderen LO 40 K 39, 2,5-20 MHz, installeret en ekstra
radiostation i "Graf Zeppelin". Da senderen klarede sig
godt på lange afstande, blev den af DEBEG godkendt
til installering i handelsskibe og senere brugt i store
mængder af den tyske hær og i ubåde under anden
verdenskrig. Og efter krigen blev en del af de her
efterladte lettere ombyggede på Holmen og i nogle år
brugt af den danske marine. Ikke så få endte hos dan-
ske amatører, nogle direkte, i original stand, og andre
via Hjørring.

Fortsættes

300 ______________________________________________________________________________ OZ Maj 2006

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

Redaktion:

Forsidebilleder
Redaktionen har netop udvalgt billeder til de næste fire
måneders forsider - vi trykker, som det måske er nogle læse-
re bekendt, omslaget på OZ for fire måneder ad gangen.
Der er stadig enkelte velegnede motiver på lager, men ikke
mange. Derfor vil jeg opfordre læserne til at sende mig nog-
le gode motiver.
Er du i tvivl om, hvad et godt motiv er, så tænk på, at OZ's
forside helst skal afspejle vores hobby. Et billede fra en klu-
baften, hvor de fremmødte indtager kaffen signalerer ikke
amatørradio, og passer bedre inde i bladet. 
Hellere situationer, hvor radioen er i brug - gerne på utradi-
tionel vis, eller billeder, der viser noget om tekniske eksperi-
menter, antenner eller hvad nu en  radioamatør beskæftiger
sig med. Og har du mulighed for det, så fjern lige diverse
kaffekander, cigaretpakninger, ølflasker eller andre uved-
kommende effekter, inden du trykker på udløseren.
Tænk også på, at det er en farveforside. Ikke sådan at forsi-
debilledet skal være en ren farvelade; men et billede af

antenneparken med blå himmel og hvide skyer gør sig nu
bedre end hvis vejret var gråt i gråt.
Vi kan bruge både papirbilleder eller digitale billeder. De
tekniske krav er at billedet skal være skarpt, og for digitale
billeder at de helst er taget med kameraets største
opløsning.
Er du i tvivl, så send mig alligevel billederne og frem for alt
bliv ikke skuffet, hvis du ikke ser dit billede på forsiden lige
med det samme.
Bliver dit billede til en forside er der 260 kr. som belønning,
dog beklageligvis minus skat.

HR
OZ7DAL   Fyrskib XXI   8400 Ebeltoft

Tlf. 61 81 86 60   E-mail:oz7dal@qsl.net

Det er ikke for sent
- at erhverve sig et OperatørBevis. 
- eller at erhverve "FYRSKIB XXI  DIPLOM"
- eller at få QSL

OZ3AE Anne-Grete
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OZ9KY har hermed fornøjelsen at invitere til:

Det Nordiske
VUSHF-møde 2006
Sletten ved Silkeborg - JO46UC

PROGRAM

Under mødet er der meget af tiden loppemarked hvor der som altid vil findes mange gode ting ikke bare fra
dine gemmer, men sikkert også overskud fra radio- og elektronikfabrikkernes overskudslagre, hvor der plejer
at komme mange gode sager fra.

OZ-AMSAT vil have en kørende station på Sletten, og OZ1FTU / OZ2TG opretter en avanceret målestand, hvor
du kan få målt dine forforstærkere og transvertere op til 24 GHz for støjtal og forstærkning.

Sletten er et spejdercenter med hytter med 4 - 6 og 8 - sengsrum. Rummene er udstyrede med etagesenge. Man
skal selv medbringe sovepose/sengetøj. Man kan også overnatte i eget telt. På grund af lokale regler for områ-
det er det ikke muligt at overnatte i campingvogne på området, men der findes i gåafstand en regulær cam-
pingplads. Sletten ligger meget skønt placeret I et skovrigt område ned til Julsø bare 4 km nordvest for Him-
melbjerget.
Der er mange muligheder for familieunderholdning i området. F.eks. går der fra det nærliggende Ry fra mor-
gen til sen aften tog i timedrift til både Silkeborg og Århus, hvor familien kan fordrive tiden hvis du har den
med.

Du kan tilmelde dig hele eller dele af arrangementet. Hvis du påtænker at komme en del af tiden bør du til-
melde dig det eller de måltider du ønsker at deltage i. 

Tilmelding hos:
OZ1GWD,  Jørgen Pedersen,  Viadukten 9, DK-9900 Frederikshavn, telefon 40 10 70 47 eller 98 43 58 30, 

eller 
pr. e-mail. på sletten2006@hotmail.com 

jo før jo bedre af hensyn til planlægningen. 

Vi arbejder konstant med forbedringer af programmet, så kig ind på:
http://www.vushf.dk/vushf2006/index.html 

for de sidste opdateringer.

Fredag d. 9/6:
14.00 Check in åbner. 

Guiding på Yding Skovhøj 145.675 og
på 145.500

18.30 Grillen tændes.
19.00 Grillparty.  OZ9KY er vært.
23.00 - ?? Fest ved bålet.

Lørdag d. 10/6:
08.00 - 10.00 Morgenmad
10.00 Foredrag: DF9IC, Henning fortæller

om sine oplevelser og erfaringer med
FLY-Scatter.

11.00 Foredrag: OH6ZZ, Juho fortæller om
MS-ekspeditioner udført af OH8K.

12.00 Frokost
13.30 Foredrag: SM7GEP / SM7EYW fortæl-

ler om "Den Svenske Mikrobølge
Revolution" - Hvad kan man række

til hverdag - og hvad skal der til?
14.30 International konstruktionslands-

kamp - OZ2OE.
16.00 - 18.00 Det Åbne Nordiske VHF-managermø-

de - OZ7IS.
18.30 Drinks
19.00 - ?? Hamdinner - spil - underholdning -

konkurrencer

Søndag d. 11/6:
08.00 - 10.00 Morgenmad
10.00 Foredrag: OZ1MY/AMSATOZ - P3E,

Fremtidens amatørsatellit I høj bane
11.00 Foredrag: OZ7IS, Ivan fortæller om

OZ7IGY, verdens længst eksisterende
VUSHF-beaconsystem - fortid og
fremtid

12.00 Frokost
14.00 VUSHF-mødet 2006 slutter.
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1. Deltagere
Alle lokalafdelinger og contestgrupper med tilknyt-
ning til Experimenterende Danske Radioamatører.
Kun portable stationer kan deltage.

2. Tidspunkt:
EDR´s VHF field day 2006 finder sted fra lørdag d. 1. juli
kl. 14:00 UTC til søndag d. 2. juli kl. 14:00
UTC.

3. Klasser:
Der konkurreres i følgende klasser:
A. Enkeltbånd
B. Multibånd
C. Multibånd QRP
Alle indsendte logs deltager i Klasse A. På summarys-
heet kan angives om loggen ligeledes skal
medregnes til enten Klasse B eller Klasse C. Alle delta-
gende stationer deltager også i EDR's Nordiske Juli
Contest. 

4. Frekvenser og modulationsarter:
VHF/UHF/SHF-båndene fra 50 MHz og opefter.
REGION 1's båndplaner skal følges, ligesom gældende
licensbestemmelser skal overholdes.
Alle modulationsarter ifølge de gældende båndplaner
må anvendes.
QSO via aktive repeatere og EME må ikke finde sted.

5. Udstyr og installationer:
Udstyret må ikke samles tidligere end 8 timer før test-
ens start.
Antenner, master, generatorer med mere må dog brin-
ges ud op til 24 timer før testens start.
Elektricitetsforsyningen skal være fra lokalt placerede
generatorer, batterier, solpaneler etc.
Udstyret må under ingen omstændigheder tilsluttes
offentlige elforsyningsnet.
Station og antenner må under ingen omstændigheder
betjenes fra eller placeres på bygninger, støbte sokler
eller andre permanente installationer. Alt udstyr skal
være inden for en radius på 500 meter.
Der må kun anvendes en sender ad gangen pr. bånd.
For deltagere i klasse C (QRP) gælder følgende beg-
rænsninger:

50 - 70 - 144 - 432 MHz :
Senderudgangseffekt maksimalt 100 watt (eller licens-
bestemmelsernes begrænsning).
1,2 - 2,3 - 3,4 - 5,6 GHz :
Senderudgangseffekt maksimalt 10 watt
10 - 24 - 47 - osv. GHz :
Senderudgangseffekt maksimalt 1 watt

6. Log:
Indsendte logs skal indeholde et titelblad/summarys-
heet, der tydeligt angiver hvilken klasse der er
deltaget i, hvilke bånd der er deltaget i, kaldesignal på
alle deltagende operatører, beskrivelse eller
angivelse af den anvendte QTH (navn / lokator), beskri-
velse af udstyr samt navn på den overordnede ansvar-
shavende for deltagelse i testen.
Alle indsendte logs, som har påtegnet hvilken lokalaf-
deling der skal godskrives points, vil bidrage til
NAC- afdelingsmesterskabet.

Der skal føres en separat log for hvert bånd. Hver log
skal indeholde følgende:
Dato, tid (UTC), sendt RS(T) og løbenummer startende
med 001, modtaget RS(T) + løbenummer
(ifald det gives) samt locator.
Desuden en kolonne til markering af nyt locatorfelt
samt en kolonne til angivelse af QSO-points.
Af hensyn til resultatopgørelsen bedes der om muligt,
anvendt elektroniske logs, som indsendes i
REG1TEST-formatet. (Findes på: vhf.edr.dk)

7. Pointberegning:
Deltagerne udregner selv deres score som noteres på
et summary sheet. (Findes på: vhf.edr.dk)
Km-points beregnes efter EDR's generelle regler for
VHF-contester. (Findes på: vhf.edr.dk)
Lokatorbonus:
For hvert nyt lokatorfelt (f.eks. JO55, JN49) gives en
lokatorbonus på 500 point.
50, 70, 144 og 432 MHz:
1 point/km + eventuel lokatorbonus.
Microbølge:
1 point/km x båndmultiplier + eventuel lokatorbonus.
Microbølge båndmultiplier:
1.3 GHz = points x 1
2.3 GHz = points x 2
3.4 GHz = points x 3
5.6 GHz = points x 4
10 GHz = points x 5 etc.

8. Bedømmelse:
Hver log for de enkelte bånd gøres op for sig. Bånds-
core = km-points + lokatorbonus.
Loggene bedømmes og klassificeres for hvert enkelt
bånd for sig.
I Klasse A er Total score = båndscore for det pågæl-
dende bånd.
En station kan deltage på flere bånd i klassen.
I klasse B og C er Total score = (båndscore 50 MHz) +
(båndscore 70 MHz) + (båndscore 144 MHz)
+ (båndscore 432 MHz x 2) + (mikrobølge (1296 MHz
og opefter) båndscore x 3).
(Der kan være adskillige mikrobølgelogs afhængigt af
hvor mange bånd stationen har deltaget på.)
Dubletter for hvilke der kræves points vil blive straffet
ved at fratrække 10 gange den krævede
pointssum. Ifald en afdeling har mere end 5 dubletter
pr. bånd for hvilke der kræves point, vil loggen
for dette bånd blive diskvalificeret.
QSO'er med fejl i call eller rapport/locator, eller med en
tidsafvigelse på mere end 10 minutter fra
modparten, diskvalificeres og medregnes ikke. 
Logs, hvor der udelukkende er sendt standard 59(9)
rapporter, accepteres ikke og medfører diskvalifikati-
on.
For sen indsendelse af log medfører at loggen ikke vil
blive taget i betragtning, men anvendes som checklog.
Alle øvrige brud på reglerne medfører diskvalifikation.
VHF Fieldday managerens bedømmelse er endelig, og
kan ikke appelleres.

9. Præmier:
De 3 bedst placerede på hvert bånd i klasse A, samt de
tre bedst placerede i klasse B og C modtager et diplom.
Vinderne af klasse B og C i EDR´s VHF Field Day modta-

Regler for EDR's VHF Field Day 2006
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ger hver en vandrepokal med indgraveret call og årstal
til opbevaring i det følgende år.

10. Indsendelse af log:
Logs, summary sheet samt en kort historie eller kom-
mentar om testens forløb skal sendes pr. post
eller elektronisk til EDR's VHF field day manager ikke
senere end 14 dage efter testens afholdelse.
Poststemplets eller emailens dato gælder. Logs sendes
til:
OZ1FF, Kjeld Bülow Thomsen, Uglevej 4
DK-6853 Vejers Strand
mailto: oz1ff@mail.dk

11. Bemærkninger:
Resultaterne offentliggøres i OZ samt på VHF udval-
gets hjemmeside 

http://vhf.edr.dk.

Pokaler overrækkes af kredsens HB medlem og diplo-
mer tilsendes med posten.

Kommentarer og billeder fra testen er meget velkom-
ne.

Debat
STYRING AF EDR

GENERALFORSAMLING ELLER REPRÆSENTANTSKAB
Trivsel i en forening - - - - - - - HVORDAN?

Har du nogle ideer du vil have til at gro i foreningen, så
kan du se om du kan få en RM-er til at fremføre din
mening - - - - - - -
Nej stil op på en generalforsamling og kæmp for din idé
direkte ud til andre medlemmer der direkte kan forstå ud
fra deres holdninger eller forkaste.
Det kan skabe liv i en forening, Ovenstående vil virke
motiverende på medlemmerne således at holdninger
kommer frem i lyset. Vi kan måske herved få aflivet de
selvforhærligende og negative holdninger som nogle
medlemmer demonstrerer i æteren. Disse holdninger kan
muligvis være fremavlet på grund af en følelse af mag-
tesløshed i organisationen.
Mange samtaler i vores lokal afdeling i Fredericia fik os til
sidst til at melde ud med et oplæg til kredsmødet i kreds
8 afholdt søndag d. 5. marts 2006 i Silkeborg afdelingen. 
Forslag som blev fremsendt af Fredericia lokalafdeling til
kredsmødet var som følger.

FORSLAG: 
Pkt. 1
EDR overgår til styring med en generalforsamling som
foreningens øverste myndighed med en bestyrelse bes-
tående af et medlem fra hver kreds.
Pkt. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år i Odense.

BEGRUNDELSE:
Pkt. 1
Der ligger en besparelse i at nedlægge RM-funktionen.
Pkt. 2
Kommunikationen bliver direkte imellem foreningsmed-
lemmerne og bestyrelsen.,
Pkt. 3
Forslaget er også begrundet i at EDR indførte RM-funkti-
onen med et medlemstal på 8.000.
Nu hvor medlemstallet er nede på 3.000 er der god grund
til at vende tilbage til styring via en generalforsamling,
som så altid skal afholdes i Odense.
Pkt. 4
Generalforsamlingen afholdes altid i Odense for at und-
gå landsdelsprægede omsvingende generalforsamlings-
beslutninger.

Debatten i Silkeborg rejste nogle spørgsmål:
1) Hvordan skal samarbejdet i de enkelte kredse videre-

føres?
2) Hvordan skal den kreative arbejdsindsats som RM-er

kan tilføre HB-ledelsen - erstattes ved en nedlæggel-
se af Repræsentantskabet?

Yderligere skal der tages hensyn til at der foreligger et
forslag om at ændre antallet af kredse til et mindre - eller
måske et større antal kredse i EDR. (Årsagen er landets
inddeling i de nye regioner.)
Der blev på mødet i kreds 8 konstateret, at der var et
overvejende flertal for, at arbejde videre med ideen i det
fremsendte forslag..
Fra kreds-8 mødet vil vi med dette indlæg opfordre til at
der gennemføres debat i lokalafdelingerne og ved kreds-
møderne, således at der kan blive udfældet en holdning,
som vil kunne føre til en landsdækkende holdning som
foreningens repræsentantskabsmedlemmer kan reagere
på.

På vegne af kreds 8 mødet.
Vy 73, OZ7TT Bent

Echolink
Echolink er kommet for at blive, men det beretter dog ikke
amatører til at ligge en Echolink-repeatere hvor det passer
dem til gene for andre radioamatør i deres lokal område.
Der har været en del skriverier på dk.fritd.hamradio, men
det har dog ikke fået disse amatører til at ændre deres
praksis. For mit vedkommende berører det Herning og
Esbjerg repeaterne. Og disse amatører er ikke medlem af
EDR, så deres gøren og laden er en slags protest imod for-
eningen EDR, enten fordi de er blevet smidt ud eller selv
opsagt deres medlemskab af EDR står mig i det uklart, men
det de har gang i nu er ikke en seriøs radioamatør værdig.
Og det er også tilkendegivet af amatører der ikke er med-
lem af EDR, at disse to laver mere ballade en godt er.
Selv forslag med at ligge repeaterne på skæve frekvenser
er gået forbi deres ører
Det dreje sig om disse 2 repeatere OZ8REQ-R og OZ8RES-R,
hvis foreningen EDR ikke kan stoppe deres gøren og laden
så må jeg selv bede ITST om at tage affære, for deres opfør-
sel kan man ikke leve med hvis man bor i Vejle og omegn. 
Selv opfordring på at stille deres ekspertise tilrådighed på
de repeatere der eksistere i deres lokal området har de
overhørt.
Jeg håber at indlægget kan skabe lidt debat

PS. Jeg er en flittig bruger af Echolink, når jeg kører i udlan-
det mest når jeg passere Antwerpen

Vy 73 de OZ1JUX Kim
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De to formandskandidater

OZ7S, Sven Lundbech

Stilling: Chefkonsulent hos 
TDC Mobil, Taastrup

Alder: 54 år 
Licens: 1973
EDR-medlem siden 1973
RM 1984-2002 for kreds 1 og
kreds 4
Landsformand EDR 2002-
Teknisk redaktør OZ 1983-
2002: Bidraget med artikler
samt anmeldelser og målin-
ger af kommercielt udstyr

Hvorledes dyrker du din hobby som radioamatør ?

Hvad betyder EDR for dig ?

Hvilken rolle mener du lokalafdelingerne skal spille i EDR ?

Hvordan ser du EDR’s fremtid ?

Nævn tre ting, som du mener, det er vigtigt at arbejde med i EDR i de kommende år.

Stilling: Regionschef hos
Gram Commercial A/S

Alder: 41  
Licens: 1981
EDR-medlem siden 1991
Uddannet Elektriker og
Installatør samt Merkonom.
I hverdagen ansvarlig for
alle forretningsprocesser,
budgetter, årsregnskab,
kontrakter,  administration,
IT og forhandlernet. 

OZ1HYP Jørn Kjærgaard Pugh

OZ7S: Mest det tekniske. Jeg konstruerer og bygger
gerne selv meget af mit udstyr, men bruger også fær-
digkøbte stationer. I sommerhuset står der kun hjem-
mebygget grej.
Derudover eksperimenterer jeg med antenner, delta-
ger sporadisk i 80 meter og 10 meter aktivitetstesterne
- og juletesten! DX kører jeg også gerne. 

OZ7S: EDR er samlingspunktet for radioamatørernes
interesser. Her kan der løftes i flok, og EDR kan som
forening opnå forbedringer for radioamatørernes vil-
kår. Det enkelte medlem kan søge kvalificeret vejled-
ning hos EDR.
EDR har kontakten til nationale og internationale
organer og arbejder derigennem for radioamatørernes
sag: Ingen frekvenser - ingen radioamatører.

OZ7S:  Samspil med EDR opfylde EDRs formålsparagraf:
Mange nye radioamatører starter i en lokalafdeling,
og landsforeningen støtter lokalafdelingerne med res-
sourcer. Men lokalafdelingerne skal også have stor
selvbestemmelse og mulighed for at dyrke de ting, de
finder interessante og arbejde på deres måde.

OZ7S: Som interesseorganisation, som center for udvik-
ling af radioamatører og amatørradio, som medspiller
i forståelsen af det tekniske samfund generelt. Og
måske endda som inspirator for unge mennesker til at
overveje en karriere inden for det tekniske område.

OZ7S: Sikre EDR som en stabil, troværdig og slagkraf-
tig interesseorganisation.
Være i stand til at synliggøre EDRs værdier samt til sta-
dighed tilpasse disse, så medlemmerne virkelig føler, at
de får noget for medlemskontingentet.
Synliggøre amatørradio i samfundet.

OZ1HYP: Licens-prøve i 1981. Morseprøve i 1982. I
bestyrelsen for OZ7HDR Haderslev afd.
8 år som RMér i Kreds 6. Knivsbjerg repeaterens besty-
relse i 10 år, de sidste 7 som formand/licensindehaver.
I 82-90 meget aktiv på HF og fieldday aktiviteter. Det
tekniske blev nedprioriteret til fordel for arbejdsopga-
verne i bestyrelse og organisation  

OZ1HYP: EDR, OZ og forlaget er for mig uundværlige
og værd at bakke op om. Det er vigtigt, at vi radioa-
matører har et fælles talerør over for de danske myn-
digheder og internationale organisationer. EDR er de
danske radioamatørers samlingspunkt og yder den
nødvendige støtte for den enkelte amatør i mange
henseender. 

OZ1HYP: Lokalafdelingerne er med at bære landsfore-
ningen EDR oppe. Det er dem der er EDRs talerør i de
lokale samfund, hvor der afholdes licens kurser for
kommende amatører, afholdes fieldday, EDR foredrag
og mange andre gode aktiviteter, som giver et vigtig
fællesskab for amatører.
Lokalafdelingers rolle bør fremover være mere mar-
kant

OZ1HYP: Det er yderst vigtigt, at EDR består som en
fremtidig fælles forening omkring de danske radioa-
matører, samt virker effektiv og troværdig. En forening
som virkelig står bag og støtter sine medlemmer og
hele tiden informerer omkring aktuelle nyheder og til-
tag, gennem OZ og en forbedret opdateret hjemmesi-
de i hverdagen.

OZ1HYP: Det vigtigste er at samle radioamatørene på
alle områder, så de virkelig ved, hvad EDR står for.
At få moderniseret ledelses formen og gjort både HB
og ikke mindst RM mere beslutningsdygtig.
Opprioriteret vægt på IT teknologi, i såvel administra-
tion og hjemmesiden.

Med to kandidater opstillet til posten som landsformand i EDR, har redaktionen fundet det rimeligt 
at præsentere Jørn og Sven samt stille dem nogle spørgsmål.
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Sommerlejr udvalget indbyder til:

EDR Sommerlejr 2006
Aa Strand Camping 

8 - 15. juli
Med masser af aktiviteter, bl.a.: 

Postkasseløb for hele familien - tekniske forsøg - rævejagter
80 meter test - udflugter for hele familien - loppemarked
Sommerlejren starter lørdag 8. juli kl. 1500 og så går det ellers løs indtil 15. juli. 

Aa Strand Camping ligger 6 km SØ for Assens lige ned til vandet,
så der er rig mulighed for at bade mm. 

Pladsen er trestjernet med gode faciliteter. 
Vi får vores eget område, hvor vi kan være os selv. 

Dem der kommer først får de bedste pladser.

Vy 73 de OZ9TM, OZ7TA og hjælpere

Hvis du vil vide mere, så klik ind på 
www.sommerlejr.dk 

hvor du både tilmelde dig, læse om de planlagte aktiviteter 
og deltage i sommerlejr forum.
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9AC Kaj Nielsen
Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Dragør
Tlf.: 24 25 26 87 (bedst kl. 17 - 18)
e-mail: oz9ac@edr.dk

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

Redaktion:

Kreds 1
BALLERUP - OZ5BAL
Adresse: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1. sal,
lokale 11, 2750 Ballerup
Mødedag: Torsdag fra 19.00 til 22.00
Postadr.: EDR Ballerup-OZ 5 BAL, "Tapeten", Magleparken 5.
lokale 11, 2750 Ballerup
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, Tlf.: 44681773
E-mail til formanden: oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 145.250 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Så er de første PA-trin fra vores QRP Booster byggeprojekt ved
at tage form. Vi har fået lavet print, mekanik og fået monte-
ret de fleste komponenter. Tilbage står det sjove med at teste,
og holde sig for ørene når der sættes strøm på.
40m dipolen er sat op og virker fremragende.

Når dette læses har vi netop haft OZ1IEP Carl på besøg for at
demonstrerer, og fortælle os en masse om de nye spændende
digitale modes til brug for DX jagt og EME trafik på de høje
bånd.

Vi er stadig ved at flyde over i gamle tidsskrifter, og de gives
derfor 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. 
Husk gæster må også meget gerne komme og dykke i bunken.

Program:
18/5 Klubaften. Vi arbejder med vores FT-817 PA-trin.
25/5 Lukket.
01/6 Klubaften. Vi snakker om vores evt. deltagelse i

dette års VUS FD.
08/6 Klubaften. 
15/6 Klubaften. Vi går på lavt blus pga. sommeren.

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., Tlf.: 32 59 79 04.
E-mail: oz2tg@vip.cybercity.dk
Hjemmeside: http://www.oz7amg.dk

Generalforsamlingen:
På generalforsamling blev OZ9BD Bjarne valgt som formand.
OZ8CY Christian, OZ2TG Steen, OZ1EYZ Istavan og OZ5ZF Jan
blev valg til bestyrelsen.
OZ1FQ Frank og OZ9XE Jørgen blev valgt som suppleanter.
OZ1FCK Mogens og OZ5IR Ivan blev valgt som revisorer.
OZ2TG Steen har overtaget jobbet som kasserer, og i den for-
bindelse skal lyde en stor tak til OZ9JB Jørgen, der i mange år
har varetaget denne opgave særdeles fortrinligt.

Program:
27/4 Vi afholder auktion, hvor klubbens medlemmer

har mulighed for, at bortaktionere en masse gode
sager.
Er du interesseret i at sælge, er du velkommen til

at kontakte vores formand OZ9BD, Bjarne.
Pt. har OZ5ZF, Jan meldt sig som sælger af diverse elektroniske

goder, og OZ7AMG sælger ud af diverse tidsskrif-
ter.

4/5 Vi holder klubaften.
11/5 Kl. 20:00 starter vi hyggen med the og varme hve-

der. XYL og YL er også velkomne.
18/5 Kl. 20:00 holder vi temaaften om to typer digital

kommunikation.
De nye modes er blevet meget populære, både på HF og VHF.
Vi kigger nærmere på brugen af og teknikken bag PSK31 og

JT65.
25/5 Kristelig Himmelfartsdag holder vi naturligvis

åben. :-)
1/6 Vi holder klubaften.
8/6 Planlægning af VHF Fieldday 2006.
15/6 Kl. 20:00 holder vi temaaften, hvor vi kikker på en

programmerbar clockmultiplier til 15-150MHz,
der bla. kan anvendes som signalkilde, og kan sty-
res af en microprocessor.

22/6 Vi holder klubaften, og forbereder os til VHF
Fieldday 2006.

29/6 Vi klargører det sidste til VHF Fieldday 2006.
1-2/7 Vi tager til Kulsbjerg v. Vordingborg, hvor vi igen

i år holder VHF Fieldday.
Vy 73 de OZ1NE, Alex
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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
18 maj Foredrag om HF vertikale antenner v/ Ib OZ5PF
25 maj Kr. himmelfartsdag intet møde 
1   juni Klubaften + oprydning på lager og i kælder 
8   juni Fransk film om radioamatører v/ Hans OZ5RB
15 juni Klubaften + oprydning på lager og i kælder
22 juni Praktiske målinger af en HF modtagers egenska-

ber
29 juni Klubaften med sommerafslutning
2   juli Sommerudflugt. Se opslag i afdelingen.     

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:
17/5 OZ3QY, Jan fortæller om printfremstilling. Han

har nu et profesionelt printfremstillingssetup
kørende, og har påtaget sig at fremstille print til
klubbens medlemmer. For at kunne fremstille
printene skal der være et brugbart oplæg. Der
orienteres om selve fremstillingsprocessen og om
hvad der kræves af oplysninger, datafiler, billeder
osv. for at printene kommer til at se ud som man
forventer.

24/5 Klubaften.
31/5 Besøg hos OZ6OL Hans. Han vil vise og demon-

strere sin moonbounce station for os. Vi håber på
godt vejr og mødes kl. 1930 på OZ6OL's QTH:
Østerhøjvej 3, Pilegård, 4671 Strøby. Bestyrelsen
vil medbringe et passende udvalg af øl og vand.

7/6 Klubaften.
14/6 Sanna og Steen stiller igen i år deres QTH til

rådighed for en grill og antennemåleaften. Med-
bring XYL, råvarer til grillen, de antenner der skal
måles på og godt humør. For at Steen kan forbe-
rede antennemålingerne er det en god ide, i god
tid, at aftale hvilke antenner man gerne vil have
målt.

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 

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:
16. maj APRS aften. Vi følger op på udviklingen siden

sidst.
23. maj Klubaften
30. maj Klubaften, vi ordner afd. QSL kort 
06. juni Klubaften
13. juni Sæson afslutning. 

Den 30. maj skal vi have ordnet og sendt QSL kort, et arbejde
vi ikke har klaret alt for længe.
Derefter er endnu en vintersæson ved at komme til afslutning.
Vi holder sæsonafslutning den 13. juni med kaffe og basser.
Der er derefter intet programsat helt frem til 15. august.
Der er derfor høflig selvbetjening i køkkenet fra den 13-6 og
frem til den 15-08.

Siden Sidst:
Vores aften med varme hveder var som sædvanlig godt besat.
Der var stort fremmøde i foreningen denne aften, og alle
ønskede hinanden en rigtig god store bededag.

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 

Varmen er nu vendt tilbage, arbejdet med at gennemgå det til-
bageværende materiale er kommet i gang, indsatsen med at
finde en ny QTH presser sig på. Derfor bliver mandags- aktivi-
teterne sat på vågeblus og den sædvanlige høflige og venlige
sommerbetjening vil være tilstede. Vi har modtaget en opfor-
dring fra Rotarians of Amateur Radio der ønsker en amatørra-
dio opsat og bemandet i dagene 11 - 14 Juni 2006 i forbindel-
se med afholdelse af deres Internationale Convention i Bella
Centeret.  www.ifroar.org

Program:
29/5 Klubaften
5/6 2. pinsedag
11/5 Bella Centeret
12/5 Bella Centeret
13/5 Bella Centeret
14/5 Bella Centeret
12/5 Sommer afslutning
19/5 Sommer åbent

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

Kreds 2
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Program:
19/6-2006 Almindelig klubaften kl. 19.30
I juli og august måned holder vi sommerferie, så første klubaf-

ten efter sommerferien bliver den 4/9-2006 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: OZ1CFA, Brian Marcussen, Vinkelvej 2E st mf tv, 3300
Frederiksværk, Tlf. 2332 6595
Postadresse: Benyt formandens adresse.
E-mail: formand@oz1edr.dk
Hjemmeside: http://www.oz1edr.dk/
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
23/5 Almindelig klubaften
30/5 Almindelig klubaften
06/6 Almindelig klubaften
13/6 Almindelig klubaften
20/6 Sidste klubaften inden sommerferien
27/6 Sommerferie

Da vi lige har afholdt generalforsamling samt en ekstraordi-
nær, kan der forekomme ændringer til de mange "Almindeli-
ge klubaftener" nævnt ovenfor. Bestyrelsen er netop trukket i
arbejdstøjet, og skal have planlagt aktiviteter til nogle af disse
aftener. 
Følg med på afdelingens hjemmeside under kalender, hvor vi
løbende informerer om klubaktiviteter, som ikke kan nå at
komme med i OZ.
Den nye bestyrelse kan også ses på hjemmesiden.

Vy 73 de OZ1FET, Henning

BORNHOLM   OZ4EDR
Mødelokale: Radioamatørerenes Hus, Remisevej, Nørrekås,
Rønne.
Mødeaften: Onsdage kl. 20.00: klubaften.
Formand: OZ4OW, Kjeld O. Nielsen, Brovangen 27,
3700  Rønne. Telf. 56 49 84 06.

Den 29. marts havde vi generalforsamling i klubben.
OZ4EM blev valgt til at styre generalforsamlingen.

Rose , OZ4DZ,  aflagde beretning for det forgangne år, og
nævnte de forskellige aktiviteter, der havde fundet sted i årets
løb.
Rose nævnte til sidst i sin beretning, at det var hendes sidste
aften i bestyrelsen ( formand ) og at hun trækker sig på grund
af helbredsmæssige grunde, 

Da Rose ikke var på valg , blev det besluttet at bestyrelsen skul-
le konstituere en formand indtil næste generalforsamling.
Kontingentet blev hævet med 25 kr i kvartalet, bl. a. som føl-
ge af, at vi nu skal betale et beløb til landsforeningen hvert år.
Så nu er kontingentet 150 kr i kvartalet.
Kontingent forhøjelsen stater den 1. juli 2006.
Rose fortsætter som administrator for Bornholmerdiplomet:
BIA
Under indkomne forslag var der et par tilføjelser til vore ved-
tægter, som blev vedtaget.
Det går ud på at vores  bestyrelsesmedlemmer skal være med-
lem af landsforeningen, og at mindst et medlem af bestyrelsen
skal have A-licens.

Vores kasserer OZ4YP blev genvalgt til kasserer.
Bestyrelsessuppleanter blev igen OZ7MV og OZ4OW
Revisor OZ3AAQ blev genvalgt og ligeledes vores revisorsup-
pleant OZ4OW.
Udtrækning af 2 obligationer ( obl. Lån af 1992 )
Nr. 31 og nr. 37.
Under eventuelt tilbød OZ9AFZ at vi kunne få noget brænde
forærende hvis klubben selv henter det, og det siger vi tak for.
Tilsidst takkede OZ4CF Rose for rigtig mange års arbejde i
klubben. Rose har været med i bestyrelsesarbejdet i mange år,
og har altid været meget hjælpsom.
Rose lovede at hun stadig vil deltage i vore klubaftener.

NY FORMAND:  OZ4OW 
På bestyrelsesmødet den 12. april, blev det besluttet at konsti-
tuere Kjeld OZ4OW til ny formand indtil næste generalfor-
samling.
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

KØGE   OZ7HAM
Mødelokale: Kildemosegård, Hastrupvej 26.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00 - ?
Formand: OZ2JBR - Jens B. Rasmussen Maglehøjvej 34, Varpe-
lev  DK 4652  Hårlev
Tlf.: 56 57 81 42  eller (bedst) 24 24 40 20
E-mail: byrgesen@mail.tele.dk
Homepage: www.oz7ham.dk 

Eller alternativt: www.qsl.net/oz7ham.
Postadresse: Formandens adresse.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program:
06/06 Åbent bestyrelsesmøde
04/07 Åbent bestyrelsesmøde
01/08 Åbent bestyrelsesmøde
??/08 Sommerfest
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

På den velbesøgte generalforsamling, blev der atter en del
genvalg, men OZ0KP og OZ1MK blev indvalgt som henholdsvis
bestyrelsesmedlem og suppleant, og OZ1ETA blev valgt som
revisorsuppleant. Der er tillykke med såvel nyvalg som gen-
valg.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev den
nye bestyrelse som følger:
OZ2JBR - Jens - blev konstitueret som formand.
OZ1 FY  - Finn  - blev genindsat som kasserer.
OZ0KP  -  Knud - blev konstitueret som sekretær.
OZ0AL og OZ9NI fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. 
Det blev ligeledes vedtaget at for fremtiden skriver formanden
indlæggene i OZ, idet der ikke var andre der ville overtage det-
te erhverv!
Der skal i øvrigt rettes en tak til OZ7IT for den (desværre kor-
te) indsats han har gjort som konstitueret formand indtil gene-
ralforsamlingen.
Mødeaftenernes ugedag blev også debatteret både på gene-
ralforsamlingen og på bestyrelsesmødet, og der var flertal for
at fortsætte med tirsdagene, idet det ser ud til at fremmødet
denne dag er større end på onsdagene. 
Bemærk endnu engang, at vores mangeårige postboksadresse
er blevet slettet, og at al post til klubben fremtidig sendes til
formanden (fremgår af hovedet på denne artikel).

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

Kreds 4

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

Kreds 3
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Program:
17/5 PSK 31 Contest træning
24/5 GSM foredrag
31/5 Opsætning af antenner på vores QTH
7/6 Opsætning af antenner på vores QTH
14/6 VHF FD møde - den sidste planlægning
21/6 Contest logprogram til VHF FD - opsætning og

træning
28/6 Vi pakker udstyr til VHF FD

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. Mobil 29  23 60 72
Postadresse: Vindingevej 12, 4000 Roskilde
Giro: 1 60 73 40
Hjemmeside: http://www.oz9edr.dk/

Nordisk VHF-møde
Det 28. nordiske VHF-møde afholdes den 9-11. juni på spejder-
center Sletten ved Silkeborg. Foruden de traditionelle sociale
aktiviteter, vil der være tekniske foredrag og målinger.

http://vushf.dk/vushf2006/index.html

VHF field day
VHF field day nærmer sig og de kommende klubaftener skal vi
have planlagt aktiviteterne.

Program:
18/5 Klubaften
25/5 Klubaften
1/6 klubaften
8/6 Klubaften
9-11/6 VHF-møde
15/6 Klubaften
22/6 Klubaften
1-2/7 VHF field day

73 de OZ1FTU, Søren

SORØ - OZ8SOR
Mødelokale: Banevej 30, 4180 Sorø.
Mødeaften: Hver tirsdag og torsdag kl. 19.00 til 22.00.
Formand: OZ1DZO, Rasmus Sørensen, Parkvænget 5, 4200 Sla-
gelse.
E-mail: powerman@tdcadsl.dk
Tlf: 5852 1229, fax: 5856 1226, mobil 4014 9729
Hjemmeside: http://www.oz8sor.dk

Efter generalforsamlingen og efterfølgende bestyrelsesmøde
har bestyrelsen følgende sammensætning :
Formand OZ1DZO Rasmus
Næstformand OZ9PV Poul Riber
Kassere OZ1GEO Jens

Husk venligst at tjekke programmer i klubben på
www.oz8sor.dk 

OZ8SOR EDR Sorø afd. 
forsætter med PIC-processor kursus mandag den 24. april.
Som en opfølgning af vores 'Hjælp til Selvhjælp's kursus, vi
gennemførte sidste forår, fortsætter vi i år med et 4-aftners
kursus, hvor vi:
genopfrisker programmeringskommandoerne til PIC16F84 og
brænderprocesedurene, 
bygger en 50 MHz frekvenstæller med LCD-display, v.h.a. en
PIC16F84-10
bygger en forforstærker eller prescaler
ændrer programmet, således at der på displayet står Hz, KHz
eller MHz og
ændre programmet således at tælleren går op til 1GHz

Det skal dog lige pointeres at e-mail adressen ikke bliver tømt
så ofte, så snail mail og telefon vil i dette tilfælde ofte stadig
være det hurtigste.
De første rapporter på forsøgene med vores "vinduesantenne"
til indeklemte lejlighedsboende amatører er nu begyndt at
komme, og det tyder på en mærkbar forbedring og rækkevid-
de for de involverede, så mon ikke vi snart bliver sendt bud
efter et antal til brug rundt omkring!
April måned blev også måneden hvor nogle af licenskursister-
ne gik til prøve, men i skrivende stund må vi afvente resulta-
tet, men mon ikke vi allerede har hørt nogle calls på andre
bånd end de sædvanlige!?
Der er tillykke til kassereren (OZ1FY) med den runde fødsels-
dag i april måned!
Der er allerede på forhånd planlagt en del antennearbejde i
løbet af forårsmånederne, så mon ikke snart alle stationerne
kommer til at køre på fuld kraft?
Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig
hver søndag kl. 20:00 på 145,475 MHz, hvor de fremmødte hol-
der frekvensen varm med en ring QSO.
Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

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
Opkalds frekvens 145.350
E-mail:oz4lr@qrz.dk

Hej alle 
Nu kommer vi i denne måned til vores Generalforsamling mød
op så vi får jeres menig om løst og fast.
Mandag 22Maj 2006 kl. 19.00 Ordinær Generalforsamling ifg
vedtægterne på Gartnervej 1(annonceret i OZ April)
Mandag 26Juni 2006 kl. 19.00 Sommer møde i OZ1LFA
Og nu hvor forår og sommer står for døren ja så skal antenner
og tilbehør vel efter ses. Og der er kun dig til at gøre det så
kom nu i gang.
Mød op og gør din indflydelse. Vi ses i klubben.

Best 73 de OZ2LD Christian

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

Vi har d. 29. marts afholdt ordinær generalforsamling, hvor
der blev skiftet lidt ud i bestyrelsen. OZ1BV ville grundet arbej-
de gerne fritages for posten som formand, og OZ1FJB blev
valgt i stedet. OZ2BRN og OZ0CP er så kommet til i bestyrelsen
som hhv. næstformand og bestyrelsesmedlem. Vi ønsker alle
tillykke med valget.

Vores program har i den seneste tid mest handlet om maling
af vores lokaler. Vi er nu så færdige, at vi igen kan have andre
emner på programmet. Vores klubprogram er opdateret til og
med VUS FD i juli. Du kan læse mere på www.oz3rin.dk 

Grundet ekstraomkostninger til bl.a. EDR og EDR QSL Buro så
stiger vores kontingent til kr. 250 pr. år fra 1. januar 2007.

Vi går nu i gang med EL arbejde i klubben samt renovering og
opsætning af antenner på foreningens QTH. 

Efter sommerferien forventer vi at starte et CW kursus. Vi star-
ter helt fra bunden, så alle kan være med. 
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Vi begynder mandag den 24. april kl. 19.30, og forsætter fire
mandage til og med 15. maj.
Vi afholder kurset i klubbens lokaler Banevej 30, 4180 Sorø
Kurset er gratis, dog vil der blive udgifter til materialer og
print.
Alle interesserede er velkomne
Tilmelding senest 3. april på info@oz8sor.dk .  Evt. ændringer
til ovennævnte vil blive annonceret på klubbens hjemmeside:
www.oz8sor.dk

Med venlig hilsen OZ6BP og OZ9PV

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:
18/05 Almindelig klubaften.
25/05 Kristi Himmelfart, Lukket.
01/06 HF antenneeftersyn
08/06 Teknikaften, byggeprojekt
15/06 Sidste klubaften inden sommerferien.

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

NYBORG - OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg.
Postadresse: Andekæret 55, 5300 Kerteminde.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ3TQ, Nicholas Plutte, Andekæret 55, 5300 Kerte-
minde. Telf: 6532 3699
Bankkonto:reg. nr. 0904 konto nr. 4356809459
DX-cluster OZ2DXB:  Bankkonto: reg.nr. 0904 konto nr.
4356809459,  mærket DX-cluster
E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk
Hjemmeside: http://www.oz2nyb.dk/

Vi holder lav profil her i sommermånederne efter generalfor-
samlingen d. 11. maj.
Hold øje med vores hjemmeside http://www.oz2nyb.dk/ for
seneste nyt.

03. august. Efterårssæson begynder.
Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Program:
22/05 Klubaften for dem, der ikke er med i Bernau
29/05 Klubaften, evt. nyt fra Bernau
05/06 2. pinsedag
10/06 Grillparty: Vi møder kl. 15:00, hvor vi tæn-

der grill`ne op, og tilbereder vores medbragte
mad. Øl og vand kan købes i klubben. Mød talrigt
op og få nogle hyggelige timer sammen.

12/06 XYL-aften
19/06 Sidste ordinære klubaften inden sommerferien,

klubben giver en kop kaffe.
Vy 73 de OZ1IZJ, Inge

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

Program:
18/5 Klubaften
1/6 Projektaften
8/6 Byggeaften
15/6 Vi mødes hos formanden OZ9HX Jørgen
22/6 Sidste klubaften før ferien

Siden sidst og nyt:
Traditionen tro var en stor del af medlemmerne på "Indkøbs-
tur" i Agerskov.Der var mødt mange op og der var faktisk man-
ge gode ting på hylderne, og der var god handel - så nu er der
fyldt op på lagerene i de små hjem! Auktionen var ikke særlig
imponerende, håber det bliver bedre næste år. Maden var som
sædvanlig rigtig god. Der bliver efter diverse reperationer - på
antenne og station, igen kørt en hel del HF på den nye station.
Repeaterne har fungeret upåklageligt i vinter - ingen proble-
mer med kulden - men der er jo igen dukket en el-regning op!
og der har været en del udgifter til reperationer og forbedrin-
ger - så der modtages gerne bidrag på giro 100 815 05 - tak.
Og så en efterlysning: Vi savner meget OZ årgang 1960, den er
pænt indbundet og med skindryg - bedes snarest leveret tilba-
ge til bibloteket! Og så skal i regne med at blive inviteret til
sommeraften-træf hos Lizzi og Jørgen torsdag den 15 juni - vi
glæder os allerede!
Obs! Jeg er sikker på at Lizzi og Jørgen vil blive glade hvis i
giver besked, om i kommer - senest torsdag d. 8 juni, så de ved
hvor mange der skal dækkes til.

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. 

BEMÆRK: 
Onsdag den 24. maj 2006 kl. 19,30 afholdes  ordinær general-
forsamling iflg. lovene
8/6 Vi slutter vinter-halvåret med en grill-aften. Til-

melding til formanden  senest 2 dage før. 
SOMMERFERIE.

Vy 73 de OZ9IS Ib

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Lokale: Plantagevej 42B, 6240 Løgumkloster
Mødeaften: mandag lige uger
Formand: OZ2BAS, Bernd Sønnichsen, Flensborg Landevej 2,
6270 Tønder, Tlf. 7472 5423
Postadresse: formanden
E-mail: oz2bas@get2net.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater:.145612,5

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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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:
20/5 HAMDAY 2006.
24/5 Almindelig mødeaften.
31/5 MEDLEMSMØDE.
6/6 NAC 144MHz fra afdelingen.
7/6 Almindelig mødeaften.
10/6 Udflugt til Funkflohmarkt i Hamborg.
14/6 Fieldday møde del 2.
17/6 SOMMERUDFLUGT - Til Egeskov slot.
21/6 Almindelig mødeaften.
28/6 Sommeråbent fra 19.30 til 22.00.

Den første tirsdag i hver måned, deltager vi i Aktivitetstesten
fra afdelingen, vil du være med så kontakt Kurt, OZ4AFQ på
oz4afq@mail.dk

Ændringer eller tilføjelser til programmet, allersidste nyt, info
om kommende aktiviteter, billede reportager fra afholdte
arrangementer, i gangværende og afsluttede projekter, afde-
lingens historie, og vores contest resultater kan du bl.a. alt
sammen se, og læse om, på vores altid opdaterede hjemmesi-
de - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
Planlægningen og den sidste finpudsning, forud for årets radi-
oaktiviteter i det fri, er nu ved at være på sit højeste - inden
det første arrangement, U/VHF-Fieldday 2006. 
Det første FD møde, vidnede i hvert fald om interesse blandt
vores medlemmer for at være med - 19 deltagere var mødt op,
og der blev bl.a. drøftet nye (og endnu større) antenner, og at
benytte lejligheden til nye tiltag for noget positivt PR, måske i
aviserne - var det noget for dig at være med, er der endnu
plads til mange flere i teamet, og næste FD-møde er d. 14/6.
Vi deltog i år i CQWW WPX SSB Contesten, fra afdelingen og
det blev til i alt 1482 QSO'er og 2.139.950 point - igen ikke det
bedste resultat vi har opnået, men dog stadig "lidt" bedre end
resultaterne i 144MHz aktivitetstesten. Hvor Kurt, OZ4AFQ og
Frits, OZ1SYV i april nåede op på 36 QSO'er og 19 lokator fel-
ter - det skal dog lige bemærkes, at det var med de kun 50
watt Yaesu'en kan give, uden det længe ventede PA-trin, der
stadig volder visse problemer, men nu gerne skulle være lige
på trapperne. Den 4/4 blev der v/ITST, afholdt Certifikatprøve i
afdelingens lokaler - og det var med 35 deltagere fra bl.a. Thi-
sted, Holstebro, Århus, Haderslev og selvfølgelig Esbjerg. Det
gik for de flestes vedkomne godt, men desværre må enkelte
prøve igen, lokalt lykkedes det for Thomas og Palle at bestå D
certifikatet, og Henning, OZ2HSR bestod B certifikatet - et
stort Tillykke til jer alle.
D. 5/4 var der foredrag v/Kjeld, OZ1FF om Operations teknik på
V/U/SHF, og de mange muligheder der er for langdistance kon-
takter, også på de høje bånd - Tak til Kjeld, for et meget inter-
essant foredrag, der gav inspiration til andet, end kun en QSO
via repeateren.
D.20. maj er der selvfølgelig HAMDAY 2006, hvor man igen har
mulighed for, at sælge eller købe udstyr og stumper til kom-
mende projekter, som sædvanlig opstilles der boder i gården,
og senere er der auktion i fællessalen - ses vi ??
D. 31/5, er der Medlemsmøde - så vil du have indflydelse på
dagligdagen i din afdeling, så er det bare med at møde op
denne aften. D. 10/6 fylder vi igen bilerne, og drager af sted til
Funkflohmarkt Hamborg, vil du med, er sidste tilmeldings frist
d. 7/6 - det kan lige nævnes, at der i år er det 25'ende jubi-
læums marked, og at der forventes flere kommercielle udstil-
lere/sælgere - selvfølgelig har vi også vores egen stumpebod
med

Resultat af generalforsamling i OZ5LKO d. 3.4.2006:
Formand OZ2BAS, Bernd (nyvalg)
Sekretær OZ9ADF, Christel (nyvalg)
Kasserer OZ1KFQ, Hans (genvalg)
Suppleanter: OZ9UIF, Kenneth (genvalg) og OZ5AS, Andreas
(genvalg)
Revisor OZ1GGQ, Justus (nyvalg)
Initiativsudvalg: OZ1GHK, Kaj, OZ9UIF, Kenneth, OZ5AS,
Andreas, OZ5ST, Stefan og OZ2BAS, Bernd

Indbetalingskort (medlemskontingent)gælder fra 1.4.2006-
31.12.2006.
Sidste klubaften inden sommerferien er mandag, den
12.06.2006.
Skt.Hansfest er fredag, den 23.6.2006, kl. 19.30 ved klubhuset.

Vy 73 OZ9ADF-Christel

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.

Til NÆSTE ÅRS FÆLLES BYGGEPROJEKTER er valgt følgende
elektronik opstillinger:
EDR,s elektroniske byggeklodser, beskrevet i OZ nr.3 og efter-
følgende numre, hvor alle kan være med uanset stor eller lille
erfaring udi teknikken, og byggeriet kan enten foregå på byg-
geaftenerne med hjælp fra de lidt mere "garvede" selvbygge-
re, eller derhjemme hvis man hellere vil dette, og så få tips og
vejledning på byggeaftnerne.
OZ5JAN's PIC-styrekonstruktion med utrolig mange anvendel-
ses muligheder (kun fantasien sætter grænserne).
Kort fortalt, kan den via toner som sendes via transceiver,
mobil- eller stationær telefon mm. foretage fjernstyring og
kontrol af 4 uafhængige enheder. 
OZ5WKs enkle konverterkonstruktion til HF-båndene, hvor-
med man i forbindelse med sin computer kan tage de første og
billige skridt ind i den nye verden af sender/modtager ama-
tørudstyr, kaldet SDR (Software Defineret Radio), inden man
måske senere  investerer i noget kommercielt udstyr.( En
moderne udgave af den -0V1- vi "gamle" byggede som den
første modtager)
Alle opstillingerne bliver opbygget på printplade, og er ikke
med SMD komponenter.
Til EDR's konstruktion, købes der byggesæt med printplade
hos EDR, og til OZ5JAN's og OZ5WK's konstruktioner vil elek-
tronikudvalget fremstille printplader og indkøbe de få kom-
ponenter som den enkelte bygger og klubben ikke måtte have
"på lager".

PROGRAM:
4/6 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE

Her udveksles aktuelle nyheder.  
23/6 SKT. HANS festlighed v/ deltagerne
Vi mødes kl.19 og hygger os omkring bålet med grillpølser og
tændvæske!  

73 fra Kalle, OZ5WK.

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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På opfordring fortalte 1CAF ganske kort om forhandlinger
med kommunen og med bestyrelsen for fritidsgården hvor vi
"bor". Beretningen blev godkendt.

Kassererens beretning:
OZ1DKP gennemgik det reviderede regnskab. Det fremviste et
lille overskud, trods udgifter v flytningen. Medlemstallet var
desværre gået lidt tilbage, men vi er da forsat 39 medlemmer.
Det er meningen , nu da vi tilsyneladende har fundet et godt
sted at være, at vi vil benytte en del af vores opsparede kapi-
tal til at købe nyt radioudstyr. Atter i år havde Leo lavet over-
heads og opstillet diverse grej, så det var muligt for alle at føl-
ge gennemgangen af de forskellige poster på storskærm. Tak
til Leo for det !

Indkomne forslag:
Der var kommet 2 forslag.
1. Kassereren foreslog forhøjelse af kontingentet med 25 kr. til
næste år. Forslaget blev godkendt.
2. 1CAF foreslog differentiering af kontingentet for visse med-
lemsgrupper, seniorer, rævejægere , studerende, osv. for at
øge medlemstallet. Forslaget blev nedstemt.

Nyvalg:
Formanden 1NF, revisoren 1EW og suppleanten 9OG var på
valg. De modtog alle genvalg, så det var hurtigt overstået.

Eventuelt:
Herunder modtog bestyrelsen mange gode forslag om fore-
dragsemner, aktiviteter i klubben, åbent hus arrangement,
samt opfordring til indførelse af deadlines for de opgaver der
mangler at blive gennemført i forbindelsen med flytningen!
Bestyrelsen vil snarest muligt drøfte  de forskellige ønsker, og
tage initiativ til at få dem udført.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden oplyste
at der som sædvanligt var gratis kage og kaffe..

Program.
20-5 Hamday i Esbjerg
24-5 Klubaften
31-5 Klubaften
7-6 Klubaften
14-6 Sæsonafslutning , vi griller og hygger.
Se vores hjemmeside for eventuelle opdateringer/ændringer

Vy  73  de  OZ1AFC - Ebbe

Rævejagt - 

Vi er startet:
Første rigtige jagt i år var i Grindsted plantage; vi snød vejrgu-
derne, ingen regn, men varme var der nu ikke meget af.

Planlagte jagter 2006:
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

D. 17/6 står der årets Sommerudflugt for alle medlemmer og
hele familien, på programmet. Allan, OZ1IOM holder som han
plejer, klar med bussen, som kører til Egeskov slot og museum,
sidste bindende tilmelding til denne tur er d. 31/5. Så nærmer
sommerferien sig, og det betyder at der d. 21/6 er sidste Almin-
delige mødeaften, og fra d. 28/6 er der Sommeråbent for med-
lemmer og turister, i afdelingen hver onsdag fra kl. 19.30 til kl.
22.00.

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

PROGRAM:
17. maj B: Teknisk aften.
20. maj Hamday i Esbjerg
24. maj B: Almindelig klubaften.
31. maj B: Almindelig klubaften.

Vi kigger på vores VHFantenner 
4. juni HF 80 meter test.
6. juni VHF 2 meter test.
7. juni G: Foredrag.

14. juni B: Almindelig klubaften.
21. juni B: Sommerafslutning. Mere herom i næste num-

mer af OZ.
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

Referat fra generalforsamlingen
Onsdag d. 19 april 2006 kl .20.00
Formanden OZ9NF , Frank  bød de fremmødte velkommen og
1EW blev valgt som dirigent.

Formandens beretning:
Frank indledte med at nævne at det var klubbens generalfor-
samling nr. 60 , idet vi 25 april havde 60 års fødselsdag. I årets
løb har der været 3 foredrag og alle har været rimeligt besøgt.
Vi har endvidere deltaget i hamday i Esbjerg. Vores repeater
bliver nu brugt rigtig meget, og der er stor tilfredshed rundt
omkring med driften af vores nye digi-peater. Der var blevet
brugt mange timer på istandsættelse af det nye klublokale
med maling, el installation osv , samt på selve flytningen. 
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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:
18/5 Alm. mødeaften og div. arbejder.
25/5 Skærtorsdag intet møde.
1/6 Alm. mødeaften og div. arbejder.
8/5 Alm. mødeaften og div. arbejder.
15/6 Alm. mødeaften og div. arbejder.
22/6 Alm. mødeaften og div. arbejder.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3.727) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag.
Afdelingen har haft besøg af ubudne "gæster", til alt held har
de ikke hos os "lånt" noget. Det ser ud til at vi er sluppet med
besværet, idet det gik ud over Fiskeklubbens kaffekasse. Afde-
lingen (næsten alle) har været en tur i Agerskov, hvor det vist-
nok lykkedes alle medlemmerne at få brugt en del penge. Det
er ligeledes lykkedes, at få solgt alle teleskopmasterne - tillyk-
ke til alle de nye ejere - vi håber at I får rigtig meget fornøjel-
se af de 15 meter!

Vi har overstået generalforsamlingen og den nye bestyrelse
består herefter af:
Formand OZ7TT, Bent.
Kasser OZ7KOP, Keld.
Sekretær OZ1DZB, Leif.
Bestyrelsesmedlem OZ5AEN, Carl.

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:
18/5 Rævejagt.
22/5 PC-spillekonkurrence.
25/5 Lukket.
29/5 Klubaften.
1/6 Klubaften.
2/6 Weekendmøde.
5/6 Lukket.
8/6 Besøg på Hedensted-senderen. Tilmelding nød-

vendig.
12/6 Hjælp til computerproblemer.
15/6 Klubaften.
17/6 Sommerudflugt til Danfoss Universe. Tilmelding

nødvendig.
19/6 Klubaften.
22/6 Klubaften.
26/6 Klubaften.
29/6 Sommerafslutning.
30/6 Weekendmøde.

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

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 været på virksomhedsbesøg hos Energi Midt
i Skive og det var en stor oplevelse med flere foredragsholde-
re og til sidst fik vi kaffe med blødt brød , mens vi hørte om
fiberbredbånd . Så alt i alt kom vi i berøring med meget tykke
kobbertråde samt meget tynde fibertråde .
Fremover er der stadig VHF contest hver første tirsdag i måne-
den og klubaften hver mandag .   

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.

Sommerudflugt
Lørdag den 17.06.2006 afholdes årets sommerudflugt. Det er
lykkedes at få lov at besøge Søværnets Helikoptertjeneste på
Flyvestation Karup. Her vil Allan Rasmussen, som er pilot på en
af tjenestens Lynx helikoptere, fortælle om tjenestens opgaver,
som primært foregår på Færøerne og Grønland. Bagefter
aflægger vi et besøg i hangaren, hvor vi kan se helikopteren på
tæt hold. Af hensyn til forsvarets besøgsregler skal der afleve-
res en deltagerliste forud for besøget. Husk derfor tilmelding
senest den 8.6.2006 på tilmeldingslisten som ligger fremme i
klubben.
Der er afgang fra klubhuset kl. 9.00. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 49 
E-mail:  oz7gz@edr.dk
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Formanden OZ1KAD, fortalte om arrangementer afholdt siden
sidste generalforsamling. Her er en liste:
Forårssammenkomst, Rundvisning på Randers kraftvarmeværk
+ frokost på Sejlklubben + Orientering fra Energi Randes Tele
om Internet & Telefoni, Projekt Rævemodtager med vikling af
spoler, Værksteds aften, Sommer udflugt ved skovheksen med
gå tur til vandet, Skt. Hans fest, Fieldday formøde, sommerfe-
rie, Tema aften Mikrokontroler kontra mikroprocessor, Julefro-
kost i sejlklubben med auktion over medbragte pakker, juleaf-
slutning med auktion over julestjerne, Tema aften genoplade-
lige batterier, Indvielse af nyt værksted, slideshow + pølser, øl
og vand, Auktion, Orientering vedr. EDR's ny struktur.
Det er lavet et nyt værksted som næsten er færdigt.
OZ8VO har lavet AP2000 projekt i det nye værksted.
Der er afholdt logo konkurrence for at finde nyt logo til EDR-
Randers.
Der blev indsend 4 forslag fra 2 personer.
Logoforslag  nr.  vandt. Vinderen af konkurrencen er. Eva
Munk Nielsen, København NV.
Nyt fra arrangementsudvalget:
oz5he efterlyser at høre hvad medlemmerne vil have af arran-
gementer. Der mangler respons og gode ideer. Der arbejdes på
en bustur til skovheksen. Bestyrelsen skal stå for at arrangere
bus.
Der arbejdes på at lave en tur på en udstilling og spisning d.
27/8-2006
Nyt fra Repeater udvalget:
oz1sta meddeler at repeaterene kører som de skal.
Status på 1.sal ( det nye værksted )
Oz2ole meddeler at værkstedet er så godt som færdigt. Vi
mangler stadigvæk småting, som f.eks. at sætte noget bedre
lys op over arbejdspladserne. Der skal laves strøm til alle lod-
dekolberne. Oz2ole opfordrer forsamlingen til at give en hånd
med og at alle er velkommen til at komme med gode ideer.
Formanden takker alle der har gjort en indsats i løbet af året
der er gået.
Uddeling af  EDR-Prisen:
Formanden uddeler prisen med disse ord!
EDR-Prisen går i år til et medlem, der på trods af alt hvad den
seneste tid har budt ham, stadig kommer i klubben. Han er
fuld af energi, livsglæde, fis og ballade. Han gør et stykke
arbejde for klubben, jeg personligt sætter stor pris på. Han er
den ene halvdel af den dynamiske duo, der udgør vores arran-
gementsudvalg. Med andre ord EDR-Prisen går i år til Henning
Elkjær (oz5he)
Formandens beretning blev godkendt.
Kassererens  fremlægning af det reviderede regnskab.
Tonni, oz4acl fremlagde regnskabet. Spørgsmål omkring ned-
skrivning. De høje beløb er taget ud fra prisen på nyanskaffel-
se af møbler.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Forslag om afdelingens udmeldelse af EDR. Indsendt af oz1lsq
og oz8vo.
Peter Sonne begrunder forslaget.
Der bliver diskuteret en del og man bliver enige om følgende:
Der skal stemmes om der skal laves en undersøgelse før man
kan stemme om det indkomne forslag. Og dermed nedsætter
et udvalg som undersøger sagen. Hvorefter der afholdes en
ekstra ordinær generalforsamling.
Hvis der stemmes nej til en undersøgelse, stemmes der om det
indkomne forslag.
Hvad bør undersøges?
ER det lovligt EDR gør?
Hvad har andre udmeldte foreninger oplevet?
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes d. 7/6-2006
Alle forhold der kan vedrøre klubben.
Det ønskes at afstemningen foretages ved anonym afstem-
ning.
Ja stemmer til en undersøgelse. : 24 stemmer.
Nej stemmer til en undersøgelse: 1 stemme.
Blank stemmer: 1 stemme.

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

Vi har holdt ordinær generalforsamling. Mere om den nye
bestyrelse i juni.
Vi mødes stadig hver torsdag til trods for at foråret sikkert vil
få nogle medlemmer til at bruge mere tid på andre ting end
radio.
Vi har det sidste møde inden sommerferien torsdag den 22 juni
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:
7/6-06 Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling:
Hermed indkaldes alle EDR-Randers medlemmer til ekstraordi-
nær generalforsamling d. 7/6-06 kl. 19.30. Generalforsamlin-
gen afholdes i det gamle vandtårn. 
Vær opmærksom på nedenstående!

§11 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,
hvis flertallet af bestyrelsen Stemmer herfor, eller hvis 20% af
medlemmerne skriftligt anmoder herom.
De pågældende medlemmer skal være til stede på generalfor-
samlingen.
Afholdelsen skal ske en måned efter begæringen.
Indvarsling skal ske 8 dage før den ekstraordinære generalfor-
samling.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af indkomne forsalg.
3. Eventuelt.

Siden sidst:
D. 29/3-06 Kom Lars oz7gz på besøg. Han kom for at fortælle
om EDR's nye struktur. Det blev til en god debat aften. Mange
havde spørgsmål og Lars besvarede dem godt.
D. 12/4-06 afholdt vi den ordinære generalforsamling. Refera-
tet kan læses herunder.

Generalforsamling d. 12-04-2006
Påbegyndes kl. 19.35
Valg af dirigent.
Da ingen ønskede at være dirigent blev formanden valgt som
dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig ind-
kaldt.
Formandens beretning, samt uddeling af EDR prisen.
Et medlem er gået bort siden sidste generalforsamling.
Et minuts stilhed blev holdt for Grethe Røgild.
Siden sidste generalforsamling (20.4.2005):



OZ Maj 2006______________________________________________________________________________ 315

30.05 EDR-foredrag, amatørsatellitter ved OZ2OE
2-5.06 Pinsestævne, se selv nærmere i OZ eller nettet
06.06 Alm. klubmøde og 144 mc aktivitetstest
9-11.06 Nordisk VHF/UHF møde på Sletten, se i OZ
13.06 Alm. klubmøde
20.06 Vi griller
27.07 Sidste ordinære møde inden sommerferien
Uge 28 EDR's sommerlejr Aa strand Camping v Assens
06.08 Første ordinære møde efter sommerferien

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: 4. april viste OZ3SK, Egon en video om ekspeditio-
nen til Heard Island. Det var spændende at se forholdene på
øen og den barske tur hjem fra øen. 20. april gav OZ4BM, Bent
en meget grundig og interessant gennemgang af forholdene
omkring køleflader. Det var overraskende at se, hvor store
køleflader der egentlig skulle til for at undgå, at temperaturen
inde i transistoren bliver for høj. 

Peogram:
18/5 PA-trin til 144 MHz. OZ5KM, Kjeld viser sit nybyg-

gede PA-trin med en 4CX350.
25/5 Hvad står der i OZ maj måned.
1/6 Besøg hos Falck i Århus. Mødetidspunkt kl 19.00.

Det gælder logistik og kommunikation. Underdi-
rektør Gunnar Thykjær  viser frem. Der er beg-
rænset deltagerantal. Derfor tilmelding til
OZ5KM, Kjeld.

8/6 Planlægning af VHF-SHF-UHF-fieldday 1.-2. juli.
15/6 Vi pakker sammen til fieldday og holder afslut-

ning inden sommerferien
1-2/7 VHF-UHF-SHF-fieldday på Ejer Baunehøj.

Vel mødt i OZ7SKB 
vy 73 de OZ5KM, Kjeld 

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

Møder kl. 20.00
Onsdage den 31. maj, 14. juni og 28. juni, hvor vi holder grill
aften.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: KFUM Spejderne "Skjoldhøjen", Holmstrupgård-
vej 36, DK-8220 Brabrand.
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, Hindbærhaven 83, 8520
Lystrup. Tlf.: 8622 3229
E-mail: oz1kkh@tiscali.dk
Girokonto: 3 09 19 29
Postadresse: Formandens
E-mail: oz2edr@qsl.net
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz2edr

Se så nærmer den første store aktivitet sig iår, nemlig 50 Mhz
testen. Det er ren hygge. Vi sidder lunt inden døre i Spejder-
hytten i Herskind, antennerne sidder allerede i masten, der er
masser af strøm i stikkontakterne og mon ikke formanden
medbringer grillen??? Nærmere info, læs det nyeste X-QTC
eller kontakt Erik OZ1KKH.

Der bliver nedsat et udvalg som sammen skal lave undersøgel-
sen.
oz1kad og oz8vo melder sig.
Valg af formand.
oz1kad genopstiller og bliver genvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem + suppleant.
oz7aho er på valg og genopstiller ikke.
oz8sa, stiller op og bliver enstemmigt valgt.
oz1bpf stiller op og vælges som suppleant 
Valg af revisorer.
oz7acr og oz1is modtog genvalg som revisorer. Begge blev
genvalgt.
Eventuelt.
oz1bpf, kontingent indbetaling. Det er for svært at indbetale.
Fejlen er rettet ved at ligge en dags dato i klubben.
Der gøres opmærksom på at bestyrelsen skal minde medlem-
merne om når der skal betales kontingent.
Forsikringer. Vi har to stk, en mod person skade. Og en indbo.
Har vi brug for begge eller kan vi nøjes med indbo.
Bestyrelsen kigger på forsikringer. 
Mødet afsluttes kl. 22.30
Referent Ole, oz2ole
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:
Tak til OZ6CF for en herlig lysbilledaften og det medfølgende
foredrag om, hvordan og hvorfor han og 'pumaen' tager til
USA igen og igen. Der var mange praktiske oplysninger, hvor-
dan man også kan gøre det, og i skrivende stund er OZ2TF Ole
overthere.
Ellers bygges der stadig frekvenstæller, LCD-meter, transistor-
tester, og OZ7JI Jim har lige begået et transistor PA-trin (til
QROlle'en ?). 100-200 watt i flot design; billede vil snarest
komme på hjemmesiden. Han har bestilt nogle special toroider
til LP-filteret i forbindelse med PA-trinet; der er også bestilt til
os andre, for vi skal vel også have bygget et sådant trin (efter
diverse beskrivelser i ARRL og RSGB's håndbøger). Jim har
printfilmen.
Der var en bilfuld af sted til Ålborgs sædvanlige auktion, og
deltagerne havde da også indkøbt rigeligt af diverse lykkepo-
ser til os andre. Jeg formoder, at du allerede har sat kryds i
kalenderen d. 20. maj, hvor Esbjerg holder Hamday-træf; det
kunne jo også være, at nogle skulle til pinsestævne, og så er
der jo det kommende Nordiske VHF-UHF møde på Sletten d. 9-
11. juni. Vi undersøger stadig muligheden for et satellit-kom-i-
gang foredrag, men har dog lavet mig fortælle via Amsat, at
satellitfolkene vil være repræsenteret på Sletten, ligesom der
nok vil blive et foredrag om den nye Phase 3D satellit, som er
under bygning.

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

Program:
20.05 Hamday i Esbjerg, hør i klubben hvem der kører
23.05 Alm. klubmøde



Og så er generalforsamlingen vel overstået. Det komplette
referat kan læses på hjemmesiden eller i næste nummer af X-
QTC og følgende blev valgt:

Formand: OZ1KKH-Erik
Bestyrelsesmedlemmer: OZ1ISY-Søren og OZ7AHT-Lars
Suppleanter til best.: OZ7Y-Knud og OZ2BKK-Bjarke
Revisor: OZ1HCQ-Søren
Revisorsuppleanter: OZ1FQN-Leif og OZ1LZD-Ole

Program
Torsdag 25 maj Lukket pga Kr. Himmelfartsdag
Lør/søn17/18 juni 50 Mhz test
Hver torsdag 19:30 Klubaften

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Program:
18/5 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
1/6 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
15/6 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Siden sidst har vi afholdt vores klubaftener hvor vi har snakket
radio, antenner, drukket kaffe og hygget.

Der har været afholdt aktivitetstest på 2m oppe hos Leif
OZ6ABA, men vi må sige at fremmødet ikke var så stort, fra
medlemmernes side. Den 20/4 havde vi besøg af Erik Løkke-
gård, som fortalte om antenner og deres virkning, der var lidt
for enhver smag, og vi regner med at alle kunne få nogle små
"fif". vi takker Erik for en rigtig god aften. 

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

Auktion i Aalborg

Virksomhedsbesøget på GPV Printca A/S er overstået, det var et
godt og informativt besøg, der kunne trække folk ud af vinter
dvalen. 
Forårets auktion var som sædvanligt et tilløbsstykke og den var
mange fine sager  der fik skiftet ejermand. 

Hjemmesiden har fået ny album, så kik forbi på
www.oz8jyl.dk.
Har du noget du gerne vil have på hjemmesiden skal du sende
en e-mail til sekretaer@oz8jyl.dk.
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

Der var meget lidt tilslutning til "masse-mail-listen" omtalt i
sidste OZ, den har jeg derfor ikke oprettet.
Beklager til de der reagerede - ! !

Vy 73 de OZ1CRY, "Fie", afd.red.

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:
16 maj Kaffe hygge m.m.m
23 Maj Vi arbejder videre med vores individuelle projekter
30 Maj  Kaffe, hyge og projekter
06 Juni  Hygge møde med kaffe
13 Juni  Klubaften med en kop kaffe
20 Juni  Ualmindelig almindelig klubaften

på Gensyn 73 de OZ1PAW

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 afdeling har nu opkobling  til eccolink på både 70 cm og
144 mhz, yderlige oplysninger findes på vores hjemmeside.
Hurup afdeling har været på forkant med tiden, så det var helt
interessant at læse OZ1IZL's leder om integration. Afdelingen
har for nuværende taget kontakt til de relevante myndigheder
og organisationer om der blandt indvandrere eller flygtninge
er nogen der kunne tænke sig at evt. gæste afdelingen for at
se om det var noget for dem eller eventuelt for os selv.
Initiativet har i hvert fald fundet gehør hos næsten alle med-
lemmer. og betragtes som et godt tiltag, og vi bliver nok ikke
ene om vores ide.

Nedenfor et par billeder der uden ord tilkendegiver de dejlige
faciliteter i vores afdeling og ligeledes om aktiviteten.
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De forsinkede

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktørenKreds 9

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



Vy 73 de OZ7&, Ole

OZ1WL
OZ1WL Tage Eilman er stille  sovet  ind d. 6 Marts 2006 efter
længere tids sygdom  i en alder af 87 år.
Tage har gennem mange år været et aktivt medlem af EDR
Odense Afdeling OZ3FYN og den lokale Old Timer Klub. 
Tage var også gennem mange år en drivende kraft som Diplom
Manager. Det var derigennem jeg fik et personligt kendskab til
Tage og hans altid friske humor. Vi nærmest konkurrerede om
at få samlet flest og mest spændende diplomer, når Tage fik et
diplom som den første i Danmark skulle jeg naturligvis også
have et som nummer to og omvendt, det fik vi mange hygge-
lige timer til at gå med.
Det var dengang i tresserne da vi stadig byggede vort grej og
det fik vi mangen en god snak om alt medens vi bukkede alu-
plader til kabinetter og borede huller til diverse knapper og
lamper.
I de senere år, da helbredet begyndte at svigte, blev der læn-
gere og længere mellem vore møder i OZ3FYN `s klublokaler,
men når det skete, var der intet i vejen med humøret som altid
var højt.
Tak for alt Tage, du vil aldrig  blive glemt, æret været dit min-
de.

På vegne af  OZ3FYN   EDR Odense Afdeling.
OZ4TA  Henry.

OZ3AZ
OZ3AZ, Arne Bech er ikke mere iblant os. Arne var min fætter.
Vi havde et nært forhold til hinanden startende med vores sto-
re interesse for radioteknik. Som helt unge stiftede vi radi-
oklubben, Dioden efter antallet af medlemmer. Det var den-
gang Arnes hjemmebyggede "Controlled carrier AM sender"
var hotteste mode. Arne var et  menneske med mange evner

og interesser. Han var ingeniør i Danmarks Radio, men i friti-
den var han en habil musiker, amatørmaler og miljøforkæm-
per. Han har sågar været galleri og værtshusejer. Han var
meget aktiv i Noah, og det er derfor en skæbnens ironi at han
skulle rammes af den sygdom, der udløses af asbest. På grund
af de mange interesser var Arne væk fra radioen i perioder.
Dog tog han hobbyen op igen for nogle år siden. Han var et
aktivt medlem af Frederiksundafdelingen og nød de ugentlige
klubaftener, hvor der var et godt sammenhold omkring tekni-
ske aktiviteter, Da Arne blev syg hjalp medamatørerne fra Fre-
derikssund med antenneopsætning og lån af grej, så Arne lige
til det sidste kunne være aktiv. Jeg ved hvor meget Arne satte
pris på dette kammaratskab og vil derfor på Arnes vejne takke
for dette og hjælpen. Arne kæmpede til det sidste, men syg-
dommen var ubønhørlig. Vi mindes et varmt og givende men-
neske. 

OZ 2IF Erik Bech

OZ5KHA
Karlo Andreasen, OZ5KHA sov stille ind den 9/4 2006, efter
kort tids sygdom, Karlo blev 70 år. Karlo var kendt som et
meget hjælpsomt og rart menneske. For ca. 25 år siden blev
Karlo ramt af en øjensygdom og blev synshandikappet. Han
havde før dette haft en aktiv tid som lastbilchauffør. Ligeledes
havde han og hans hustru for år tilbage, stor glæde af deres
motorbåd, hvor de sejlede lige så snart muligheden bød sig,
men båden måtte desværre sælges på grund af Karlos syns
problemer. Karlo fik herefter mere interesse for privatradio
(27MHz). For ca. 5 år siden fik Karlo også interesse for ama-
tørradio, og gik i efteråret 2001 op til amatør-radio-prøven,
resultat et B certifikat. Karlo var ikke meget aktiv på ama-
tørbåndene, men lyttede tit til snakken på VHF - hans hoved-
interesse forblev 27 MHZ, hvor også alle hans gamle venner
var, og han var en meget vellidt stemme i æteren. Karlo elske-
de en sludder om det gamle Esbjerg, og havde stor viden om
bl.a. gamle, nu nedlagte, forretninger. Med Karlos død, har vi
mistet et kært og elsket menneske som ikke stod i vejen for
noget, trods et alvorligt synshandikap. Vore tanker og medfø-
lelse i denne svære tid, går til Karlos hustru Rose (OZ1RIE) og
den øvrige familie. 
Æret være OZ5KHA - Karlos minde. 

EDR Esbjerg Afdeling - Bestyrelsen.

OZ2X
Så har radioverdenen atter mistet en af de store gamle per-
sonligheder. Min gode ven OZ2X Sigurd døde om morgenen
den 1. april i en alder af 85 år. Sigurd var født i Odense; men
hans ungdom tilbragte han i Vejle. 
Sigurd blev uddannet som revisor og tilbragte sit aktive
arbejdsliv i Odense.
I 1935 kom han i gang på de korte bølger og interessen hertil
holdt sig til langt op i årerne.
Jeg lærte Sigurd at kende gennem Danish DX Group, hvor han
var kasserer i en årrække. Da jeg selv gik på pension i 1991 blev
bekendtskabet til ham tættere. Vi lavede mange eksperimen-
ter sammen. Han introducerede mig for RTTY. Det var den-
gang, at det endnu krævede et monster af en mekanisk maski-
ne, der selv under dække larmede kolossalt. Snart kom vi i
gang med COMMODORE 64 og sluttede med dengang en
moderne processor.
Sigurd havde en høj mast besat med beam- og diverse tråd
antenner. Nu skulle den mast prøves af som en 160 meter
antenne. Det lykkedes fint efter de opskrifter, der dengang
blev bragt i OZ. Der blev kørt masser at CW QSO'er på 160
meter. Denne mode CW var hans favorit disciplin. 
Det var også dengang da 145.400 var den foretrukne frekvens
til at kommunikere på om DX og stort og småt. Sigurds radio
blev tændt tidlig om morgenen og vi fik megen gode snak
sammen i dagens løb.
Da det blev besluttet at oprette et museum i Odense gik OZ2X
ind i arbejdet sammen med OZ3AX Arne. Det lykkedes for dem
at etableret en fin lille samling af diverse radioamatør grej.
I december 1999 blev hele Sigurds antennefarm totalt smadret
af orkanen. Det var som om at denne begivenhed, sammen
med at OZ3AX døde, førte til, at Sigurds lyst til de korte bølger
fadede ud. 
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Læsernes mening

Han sagde til mig, at han jo havde kørt alverdens lande og øer
på mange bånd. Diplomer i hans shack vidnede også herom. 
Sigurd var gennem mange år et gavmildt medlem af OZ3FYN.
Manglede der en dims eller et måleinstrument, ja så havde
Sigurd pudsigt nok lige sådan et i overskud.
Jeg besøgte ofte Sigurd og hans kone Lis. Man følte sig vel-
kommen og Sigurd var altid interesseret i at høre om ekspedi-
tioner og andre nyheder.
Æret være hans minde 

OZ5MJ Palle

OZ7BW
Det er med sorg, at jeg modtog meddelelsen om Børges død.
Dermed er der endnu en af de gamle Hams, der er gået SK.
Børge står for mig som en der i sit arbejde for EDR som QSL-
manager i mange år har ydet en stor indsats for EDR og radi-
oamatørerne. Han var en stor hjælp, da jeg startede som QSL-
manager. Han var aldrig længere væk end telefonen og havde
altid svar på de spørgsmål der kom op.
Mine tanker går også til Lise i denne triste stund.

På egne og QSL bureauets vegne
OZ1ANA Ole Nielsen

OZ3PO
Det er med stor sorg at jeg modtog meddelelsen om at OZ3PO
Poul Schnack Nielsen pludselig var gået bort. Poul var formand i
EDR's Roskilde afdeling gennem et årti fra midten af 70-erne og
desuden medlem i landsforeningens repræsentantskab indtil for
et par år siden. Efter repræsentantskabsmøderne fik vi altid i
klubben et fyldigt referat af hvad der rørte sig i foreningen. Poul
kom jævnligt i klubben med forskellige elektroniktidsskrifter,
som Poul havde som følge af sit job som ingeniør. Hvis man hav-
de problemer med krystaller var det Poul man skulle spørge, så
kom det til at virke.
Poul var kendt DX-er over hele verdenen og med til at stifte
Danish DX Group for dem der havde kørt over 100 DXCC-lande.
Dengang Poul boede i Roskilde havde han gittermast og beam,
den slags var ingen selvfølge i 60'erne og 70'erne og for enden
af coaxkablerne stod der bl.a. Collins. Hvor vi andre drømte om
en Drake-line havde Poul Collins-grej, der ellers på den tid var
forbeholdt de få samt ambassader og militæret. Poul var med i
det sjællandske antennerejsningshold, der på den tid tog rundt
og hjalp med til at der kom gittermaster op hos DX-interessere-
de. Da Poul flyttede fra Roskilde valgte han som rigtig DX-er at
slå sig ned, hvor det lettere skulle være muligt at få tilladelse til
en gittermast, men det blev dog kun til en vertical i Havdrup.
Ved bisættelsen 31 marts var Gl. Havdrup Kirke fyldt og klapsto-
lene måtte i brug. Udover familie og kolleger var der rigtig man-
ge radioamatører fra Roskilde afdelingen og Danish DX Group
med til at vise Poul den sidste ære og selv fra Landsforeningen
EDR var der kommet bårebuket.
Ære være Poul Schnack Nielsen, OZ3PO's minde.

På Roskilde afdelingens vegne
OZ1RH Palle.

OZ3PO
Ved Poul Schnack Nielsens, OZ3PO død den 24 marts 2006 har
amatørbevægelsen mistet en stor støtte. Poul voksede op på
Mølleagergård i Ørsted ved Havdrup og efter skolegang i Ros-
kilde, læretid i Havdrup, blev Poul ingeniør fra Københavns Tek-
nikum i 1955. Poul arbejdede i en årrække hos Standard Elektrik,
ITT og sluttede som 75-årig sit arbejdsliv; de sidste år hos H. Jør-
gensen og Co. i Roskilde. Poul havde en bred kontaktflade til
dansk elektronik.
Allerede i skoleårene begyndte Poul at eksperimentere med
radio og blev i juni 1945 medlem af EDR med medlemsnummer
2436. Licensen kom i slutningen af 40'erne. Poul var aktiv fra
Ørsted og senere fra Roskilde, hvor Poul på Hasselvej opbygge-
de en god DX-station med Collins S-line og beam. Poul havde et
godt skud nordover til Pacific og mange fine DX blev kørt om
morgenen inden arbejdstid. Poul var en af initiativtagerne ved
oprettelsen af Danish DX-group i 1972, og Poul blev gruppens
første præsident. Poul var også aktiv i Roskilde afdelingen og
dens formand i en årrække, mens den holdt til på Lejre Maskin-
fabrik.
Poul var et meget vidende og hjælpsomt menneske, der bered-

villigt stillede sin viden til rådighed. Berømt er Roskilde afdelin-
gens antennehold, som har hjulpet mange amatører over hele
Sjælland; her var Poul en drivende kraft.
Siden 84 boede Poul i Havdrup, og her blev han en ivrig folke-
danser og var aktiv til det sidste.
Vi er mange der ved Pouls pludselige og uventede død har
mistet en god og trofast amatørkammerat, men størst er savnet
for Poul's børn, svigerbørn og børnebørn. Poul blev bisat fra en
fuld Havdrup Kirke med deltagelse af mange radioamatører.
OZ3PO blev 77 år.
Æret være OZ3PO's minde.

Hans, OZ5DX

OZ3PO
OZ3PO er ikke mere. Et langt liv er afsluttet.
Poul var ivrig med nøglen. Siden 1947 har han været en flittig
radioamatør, først fra hjemmet i Ørsted, siden fra Hasselvej i
Roskilde, og sluttelig fra Fyrrevej i Havdrup. Mange lande og
mange test er det blevet til. Mange timer brugte Poul sammen
med EDR gruppen i Roskilde.
Poul var ingeniør, han var teknikeren, altid hjælpsom med pro-
blemer, havde altid tid med en hjælpende hånd eller kamme-
ratligt samvær.
Poul arbejdede i mange år for ITT Standard Elektric. Men selv
efter pensionsalderen var Poul travlt optaget som konsulent.
I Havdrup var Poul optaget af alle sine gøremål med hus og
have og sine dejlige børn og børnebørn. I mange år deltog
han med stor glæde i folkedansens glæder.
Poul var min gode ven i næsten 60 år. Utallige minder dukker
op helt fra vor tidlige ungdom, fra tiden med små og større
børn, fra mange meetings omkring radio og antenner.
Tak for den tid Poul.
Ære være OZ3PO's minde.
Poul døde 24. marts.

Jens OZ7JB

Er det ikke fantastisk!!!
Der er valg i EDR, og hvilket liv oplever vi ikke enten på vores
mail eller i form af indlæg i debatforum, og på formandskan-
didatens hjemmeside. Man skulle næsten tro, det var en dame
brevkasse for nybagte mødre, der søger efter en ny forsørger
til hendes nyfødte, (som trods alt er en årgang 1927) 
Skulle det virkelig lykkes at genføde ånden i EDR som i for-
gange tider, hvis vi nu får en ny formand?

Man forledes til at tro, det er et folketingsvalg og ikke et valg
af en pilot, der kan sejle foreningen udenom de skarpe skær,
og evt. få GONDOLEN vendt 180 grader. Jeg skal da være den
første til at indrømme, der er mange grå hår og skaldede isser
i HB og RM, men er det ikke at skyde med meget skarpt krudt
at skulle skifte alle ud over 40/45 År.
Hvis det er tilfældet, at du ønsker det OZ1HYP, så pas lige på,
for hvornår er det så medlemmernes tur. Når man ser på gen-
nemsnits alderen i vores ellers så dejlige forening, så ligner det
mest en film med Walther Matthau og Jack Lemmon, to gam-
le sure mænd, bortset fra at der er masser af dem - i EDR kal-
det  "LÆNESTOLSKVÆRULANTER".

Kom ned på jorden drenge, det er radio det handler om. Her
kommer det så:
ET ER ET SØKORT AT FORSTÅ ANDET ER SKIB AT FØRE.
Formandsvalg eller ej, vi har i kreds tre den indstilling, at alle
skal have en chance for at føre sig frem og vise sine   "YNDIG-
HEDER", men vi er godt tilfredse her på øen med OZ7S, og jeg
tror de fleste stemmer på ham. Det er min anbefaling til
"drengene" her på skæret.

Vy 73 de OZ7MV
(Eller OZ9UI, det må i selv om. I gamle dage var det 9 umulige

indianerne, og er nu blevet til 7 meget værre.)
Erik Valsgaard

Medlem nr. 9067
(Forkortet af redaktionen)
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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: OZ3VB Viggo Berland, 
telf. 75 62 49 77

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 Elmelund
telf. 64 46 24 30

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



320 ______________________________________________________________________________ OZ Maj 2006

Betafon...............296, omsl. v. bagsiden
Dixit grafisk.......................................320
Norad.................................................264
Radioamatørernes forlag ApS
........... omsl. v. forsiden, 271, bagsiden
RF-Connection...................................320
VRT Transformer ApS .......................293
Århus Nord camping ........................282

De kommercielle annoncer i OZ koster:
1/1 side ...................................................................1.650 kr.
1/2 side ......................................................................890 kr.
1/4 side ......................................................................585 kr.
1/8 side ......................................................................360 kr.
1/16 side ....................................................................240 kr.

Forhør venligst nærmere vedr. farveannoncer, rabat ved
flere indrykninger og mulighed for opsætning m.v. hos
annonceafdelingen.

Carsten Brendstrup-Hansen
Blomstervænget 11,
2800 Lyngby
tlf. 45 87 16 56 
E-mail: brendstrup-hansen@post.tele.dk

Annonceindex

AMATØRANNONCEAMATØRANNONCEAMA
Amatørannoncer sendes til Radioamatørernes For-
lag ApS Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, bilagt
betalingen i check eller evt. i gængse frimærker.
Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af
siden med indholdsfortegnelsen og for sent ind-
sendte annoncer henlægges til næste nummer af
OZ. Kun for medlemmer og medlemsnummer skal
oplyses sammen med indsendelse af annoncen.
Alle medlemmer har mulighed for at få bragt 2 gra-
tis amatørannoncer årligt regnet fra april til marts
nummeret. Hver annonce må være på max. 50 ord;
flere ord betales efter sædvanlig takst. For at lette
administrationen skal disse annoncer mærkes gra-
tis.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og
adresse eller call - og optages ikke, hvis underskrif-
ten kun er et telefon-nr. Annoncer med kommerci-
elt sigte optages ikke som amatørannoncer.

Sælges: Morsenøgle M.P. Pedersen kr. 800,00
OZ9MM Palle Kruse, Tlf. 44 44 27 11 mellem 18-19

Gratis: OZ 1948-1998 (enkelte mangler), skal afh.
Scientific American 1989-2003, skal afh.
Sælges: Målesender Marconi TF 995A m.servicema-
nual, 100% OK, skal afh. Kr. 500,00. Oscilloskop
Solartron CD 1400 m. manual, ægte dobbeltstråle,
DC-15 MHz, kr. 500,00. Kenwood TS-770 2m+70cm
TRX m.servicemanual, defekt kr. 350,00. Frekvens-
tæller 9 cifre, gammel kr. 200,00. Modstands-og
kondensatorsortiment 150 æsker i 2 Philips træreo-
ler kr. 200,00. Radiometer LF-attenuator 0-100 dB
kr. 100,00. Kortbølgeamatørens Håndbog 1950 kr.
100,00.
OZ1AAX Gert, Tlf. 86 22 26 72, mobil 20 96 16 70,
E-mail gravnholt@odont.au.dk. Porto tillægges.

Købes: Rørsokler til værnemagtsrør RV 12 P 4000.
4-kantet voltmeter med trykknap til skift mellem 3
og 180 volt. (fra Torn Eb.). Porcelænskondensatorer
brugt af værnemagten. Røde porcelænsmodstan-
de, (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

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information


