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Redaktionelt
Farver
Når du slår op i dette nummer af OZ vil du bemærke, at der er kommet farver på siderne.

Det har været noget af en udfordring for "den gamle redacteur".

HB besluttede på mødet i maj, efter at redaktionen havde indhentet tilbud hos OZ's trykkeri, at give

grønt lys for farver inde i bladet.

Herefter gik vi i gang med at forberede ændringen. 

Farvebilleder har redaktøren ikke større indflydelse på. De skal naturligvis gengives i de farver et far-

vebillede nu engang har; men streger, baggrund, tekst - det der i fagsproget hedder staffage farver -

bestemmer vi selv.

Når man aldrig har set det indvendige af en grafisk skole, eller hvad noget sådant nu hedder, og når

ens kone jævnligt fortæller en, at den bluse eller skjorte, man har fundet frem fra skabet, ikke passer

til farven på bukserne, så er det ikke helt uden problemer at vælge farver til siderne.

Vores trykkeri har været meget behjælpelig med råd og vejledning, men de endelige valg har det

været op til redaktionen selv at træffe 

Det hele skulle jo nødigt ligne en farvelade, så som den opmærksomme læser sikkert vil opdage, har

vi valgt et vist system:

Som gennemgående farve til alle spalterne, foreningsstoffet mv. er brugt blåt, der er EDR's farve.

Hoveder med videre i det tekniske stof har fået en brunlig nuance, og endelig har siden med bl.a. ind-

holdsfortegnelsen fået samme farve som O'et i OZ og noget af teksten på forsiden. 

Den farve er i år rødviolet, men skifter fra år til år efter en fireårig cyklus, og tanken er naturligvis, at

dette skal gå igen også på siden med indholdsfortegnelse mv.

En del af stoffet til OZ bliver klargjort løbende. Det gælder især de tekniske artikler. Det betyder at vi

ikke fra dag et kan sætte fuld farve på, idet lageret af tekniske artikler er lavet i sort/hvid og redak-

tionen kun i enkelte tilfælde har farvebilleder til en allerede færdig teknisk artikel.

Det "problem" løser sig med tiden.

Jeg vil ikke udelukke, at vi justerer på tingene hen ad vejen; men jeg synes resultatet er blevet noget

vi kan være bekendt, og jeg håber læserne vil tage godt imod "det nye look" i OZ.

Har du kommentarer - ros såvel som ris - er de meget velkomne.

Lad mig samtidigt opfordre til, at læserne, når de leverer stof til OZ, husker at finde de gode farve-

billeder frem og medsende disse.

I al begejstringen over farverne skal jeg ikke glemme at bede EDR's medlemmer nyde artiklerne i bla-

det. På det seneste synes jeg, at der er kommet rigtig gang i begynderartiklerne, der jo i øvrigt ikke

er forbeholdt begynderne; men efter min mening også burde være interessant læsning for den mere

erfarne amatør.

Med farverig hilsen

HR
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Amatørradio
Amatørradio indeholder så mange tekniske og operationelle mulig-
heder, som der ikke findes i nogen anden hobbybetonet aktivitet.
Amatørradio er i HF frekvensområdet en punkt-til-punkt radiofor-
bindelse,og på højere frekvenser er der mulighed for at benytte
repeaterstationer for at øge rækkevidden. Intet uden en undtagelse
- der er også repeatere i HF frekvensområdet på 28 MHz.
Hvorfor er amatørradio så tiltrækkende? 
Det er nok, fordi vi selv bestemmer utroligt meget m.h.t., hvordan vi
vil etablere og afvikle forbindelser mellem ligesindede. Vi har
adgang til mange interessante modulationsformer, men SSB og CW
er stadig de mest brugte. For dem, der interesserer sig for, hvordan
ionosfæren har indflydelse på de daglige HF radioforbindelser, er der
en udenlandsk amatørradio forening, som har etableret en automa-
tisk station, der døgnet rundt måler en række nøgle parametre i
ionosfæren, og efter en automatisk behandling/analyse bliver de
udsendt i HF frekvensområdet, hvor vi kan aflytte dem. En sammen-
slutning af DX interesserede har etableret et globalt HF Beacon
system - det giver mulighed for at få et lige-nu indblik i, hvor det fre-
kvensmæssigt er muligt at få en HF radioforbindelse til et eksotisk
sted - eller sammenligne de udsendte ionosfære data med de aktu-
elle radioforhold.
Selvom dette er lederen i OZ vil jeg tage mig den frihed at nævne, at
det er DARC i Tyskland, der har oprettet bl.a. ovennævnte ionos-
færestation, dens målinger sendes 24 timer i døgnet på 5195 kHz
med kaldesignalet DRA5 - i 15 minutters sekvenser sendes målinger-
ne på CW, RTTY (45,45 Baud), PSK31/BPSK, PSK31/QPSK efterfulgt af
en række multimode transmissioner. Aflytning af denne station
giver udover informationerne også mulighed for at afprøve sin mod-
tagers forskellige demodulatorer.
For at udnytte datateknologien og HF-radioteknologien indenfor
amatørradio kunne det være et projekt for EDR at oprette en via
Internettet fjernstyret HF amatørradiostation til brug for de med-
lemmer, der har et HF amatørradiocertifikat. Primært til brug for de
medlemmer, som har ringe eller ingen antennemuligheder - selvføl-
gelig indrettet så uautoriserede ikke kan få adgang til at anvende
stationen. Det er et projekt med en række udfordringer af både tek-
nisk og systemmæssig art for EDR! 
God sommer med mange gode QSO'er. 

vy 73 de OZ9AC/Kaj
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Transceivere, Antennerotorer, Tilbehør
m.m. til Amatørradio til lands og vands

RF analysatorer
Antenner og tilbehør m.m.

Transceivere og tilbehør til landmobil,
Fly, Marine

Meteorologi programmer m.m.

Antenner, rotorer m.m.

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

Transceivere, tilbehør m.m. til
Amatørradio.

PA-trin m.m..

Antenner filtre m.m.

Vejrstationer m.m.

PC-styrede modtagere
scannere m.m.

HF antenner, tysk kvalitet

Professionelle antenner,
filtre m.m.

Dansk kvalitetsprodukt.

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

Vi tilbyder financiering via Sparbank Vest Direkte

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

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

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

Måleinstrumenter m.m.

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

Elektroniske
antenneomskiftere
lynbeskyttelse m.m.

Kortbølgemodtagere m.m.
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Stjernekikkert rotor
eller antenne rotor

Af OZ8OM, Ole Maymann
Esrumvej 333 B
3000 Helsingør

Jeg var i gang med dette projekt, men blev yder-
ligere opmuntret af artiklen i OZ om scanning af
himmelrummet på forskellige høje frekvenser.
Hertil er min opstilling nemlig perfekt egnet. Det
startede med en opstilling til min stjerne kikkert.
Det endelige mål er at den står ude i haven. Så
skriver jeg eks. ORION på computeren, og straks
begynder kikkerten at dreje og nikke imod den
ønskede position. Dernæst kommer billedet ind
på min monitor. Jeg sidder selv inde i varmen
med en kop kaffe og en lille én.

Det er slet ikke umuligt. Jeg er faktisk ret langt.
Den mekaniske del kører nogenlunde tilfredsstil-
lende. Som ses på figur 1, er det to små snekke
gear. Resten af gearingen ligger i de små gear-
motorer fra Conrad. Snekke gearene er monte-
ret i azimut opstilling, således at det nederste
gear følger jordens rotation, og det øverste nik-
ker den ønskede vinkel ned fra NORD stjernen.
Gearene er i støbejerns hus og meget stabile. Der
er ikke måleligt slør (backlash) i snekken. 

Fig. 1

Gearene har en udveksling på 1:30. PT har jeg en
lidt for hurtig bevægelse, og kikker efter andre
små langsommere gear motorer. Til den lodrette
akse har jeg endvidere lavet et specielt gear, der
sørger for at der roteres 1, (een) omgang per
døgn. Jeg kan således følge et på himlen fast
objekt og lave lang tids eksponeringer.

Som det også ses på figur 2 er det nederste gear
monteret med en slids således at denne akse kan
drejes op i lodret, og således bruges til antenner
eller en parabol. Den er jo normalt til stjerne-
brug monteret med en vinkel svarende til vores
nordlige bredde. Her i Helsingør lidt over 56 gra-
der fra vandret. 

Fig. 2

Man ser også de to gearmotorer fra Conrad i
Hamburg der driver snekken. De kører fint fra 12
volt og ned til 8 volt.

Figur 3 viser montering af gearmotor og dekli-
nations (nikke) potentiometer på øverste snekke
gear. I bunden af den lodrette akse (kan des-
værre ikke ses), er monteret et 360 grader poten-
tiometer der melder tilbage hvor aksen står. I
astronomisproget rektacensionen. Ligeledes er
der på det øverste gear monteret et normalt 270
grader potentiometer der melder tilbage hvor
meget vi er nikket ned fra himmel polen eller fra
Zenith hvis brugt til antenne i lodret stilling. Her
er der jo kun brug for 90 til 0 grader, eller lidt
mere eks. 0 til - 20 hvis jeg skal under himme-
lækvator på syd himlen.

Så kommer det store spørgsmål. Hvordan styrer
jeg det hele. Jeg legede først med stepper moto-
rer for at kunne tælle mig frem til en position,

Fig. 3
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men jeg have ikke kræfter nok i de små moto-
rer. Dette ville så kræve en del software. Senere
endte jeg med den på figur 4 viste metode med
DC gear motorerne og potentiometrene til tilba-
gemelding. Hertil brugte jeg så viste bro opstil-
ling til positions indstilling. To 10 turns potentio-
metre indstiller en spænding mellem + og - 8
volt, der så sammenlignes med en tilsvarende
spænding retur fra potentiometeret. Hvis for-
skel, kører motoren i den ønskede retning
afhængig af forskellens polaritet. Motorerne
kunne nok have været styret direkte af strøm-
men i driver transistoren, men jeg valgte at træk-
ke et relæ, der gav mig frihed til motorvalg og
spænding. Jeg syntes selv jeg via den +/- 12 volt
balancerede opstilling smart styrede NPN / PNP

transistorerne i udgangen. Operations forstær-
kere er her nemme og smarte at bruge. Nul
udgangs spænding lægges på plads med + ind-
gangen, og forstærkningen som et forhold mel-
lem indgangsmodstand på - benet og tilbage
koblings modstanden. Gain indstilles således at
transistorerne åbner helt ved en så lille forskel
mellem de to potentiometre som muligt. Ingen-
ting vokser ind i himlen, bliver man for grådig
får man manglende hysterese og brum følsom-
heds problemer. Det kan sikkert findyrkes af en
der kender operationsforstærkere professionelt.

Når det er færdigsamlet og kikkerten er på, er
det meget fornøjeligt at sidde med de to poten-
tiometre og positionere sig i rummet. Jeg havde

Fig. 4

Fig. 5
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drømt om en positionerings nøjagtighed på ca
1.5 grad. Det er dog ikke opnået. Jeg er p.t. ikke
bedre end lidt under 3 grader. Langsommere
gearmotorer der stopper bedre og mere gain i
kæden ville forbedre. Her er plads til eksperi-
menter. Der skal jo være et dødt område ved den
valgte position således at det ikke går i sving. I
øjeblikket er den manglende nøjagtighed erstat-
tet af et par knapper til manuelle små step på
motorerne.

Som ses af følgende princip (blok) diagram, se
figur 5 og 6, er der dog flere planer som allere-
de er godt udviklet. Som det ses, kan spændin-
gen til positionen jo lige så godt vælges af en
computer mellem + og - 8 volt. Jeg har p.t. dette
kørende og arbejder kraftig med kombinationen
af mekaniske og elektriske nul stillinger. Det er
noget der skal passe sammen.

Computeren kan via et DA kort give 0 til 5 volt
ud. Disse 0 - 5 volt omsætter jeg lineært til et
sving på +/- 8 volt, igen i en operations forstær-
ker LM 358 eller LM 301. Da midten svarende til
0 volt også skal være midten ud fra computeren,
er den 2,5 volt. Disse 2,5 volt til hver side skal bli-
ve til 8 volt til hver side, der så kræver et gain på
lidt under 4. Dette indstilles med de 50 k tilba-
gekoblingsmodstand. 
Midten 2.5 volt sættes med potentiometret på 1
K.

De tre print er vist på figur 7. Det er i euro
størrelse med striber og huller i 2.54 raster.
Velleman printet er en anelse mindre. DA kortet
er et Velleman kit type P8055-1, der har USB
input fra computeren og flere AD / DA ind og
udgange. En smart sag. Velleman er god kvalitet
og kittene virker hver gang.

Fig. 6

Fig 7
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Nu sidder jeg og styrer positionerne med to
barer på min skærm med musen ved hjælp af
medfølgende DEMO software. Programmet der
senere vælger de rigtige spændinger, til den på
dette klokkeslæt søgte position er lavet og virker
(kan finpudses).
Et sjovt personligt problem er at mit gamle
QUICK BASIC program ikke kan arbejde med
højere WINDOWS end 95 eller 98, og USB under-
støttelse kom først fra WINDOWS 95 og 98. Jeg
roder midt imellem.

Der er to potentiometre på hver akse. Det andet
bruger jeg til visuel positions angivelse på et LED
4 cifret display til at vise time vinkel (rektacensi-
on), nikke vinkel (deklination) og endelig stjerne
tid. Eks på timevinklen sætter jeg 36 volt på pot-

metret, og aflæser spændingen med 1 decimal
efter kommaet. Så viser den grader. Stjerne tid
overføres fra computeren 0 - 24 timer via DA og
vises så på voltmetret.

Der skal arbejdes videre med positionerings
nøjagtigheden, men jeg bliver nok ved DC servo-
systemet. Det er noget man kan måle på. Jeg
skal også videre med det gamle digital kamera
der er monteret på kikkerten. Jeg har ikke
megen kontrol over hverken lys eller opløsning.
Til radio forsøg vil jeg lave et scanne program til
en parabol der afsøger en forprogrammeret fir-
kant på himlen, og så lade modtagerens forskel-
lige detektor systemer eller støj give mig nogle
billeder.

En HF-styret senderindikator
Af Keith Austermiller, KB9STR

Et sjovt og nyttigt tilbehør til shacket
Har du nogensinde ønsket, at du havde en måde
at vise andre omkring dit shack, at du sender?
Kommercielle radio- og tvstationer har 'i luften'-
skilte. Det burde din amatørstation også have.
Skiltet kan bruges til at promovere amatørradio,
pynte din station eller forebygge afbrydelser, når
du har en langvarig CW-kontakt. Det ideelle skilt
skal lyse op, når der HF i luften, og slukke, når
sendingen ophører. Skiltet skal virke, uden at det
behøver at være forbundet til stationens sender,
og virke sammen med alle modes, herunder AM,
FM, SSB og CW. Kredsløbet til dette formål skal
også være følsomt nok til at virke, når du bruger
en bærbar VHF-tranceiver, og alligevel kunne
tåle feltet fra en QRO-sender. Med alt dette i
tankerne gik jeg i gang med at udvikle et kreds-
løb, som skulle være så enkelt som muligt at byg-
ge - med almindelige, let tilgængelige kompo-
nenter. Efter at have læst "The No Fibbin' RF
Field Strength Meter" i QST (note 1), var jeg
overbevist om, at det var den type kredsløb, jeg
var ude efter. De fleste feltstyrkemetre bruger en
diodedetektor, efterfulgt af et følsomt mikroam-
peremeter.

Jeg fik fat i min eksperimentplade og begyndte
at eksperimentere med nogle dioder fra en gam-
mel walkie. Jeg nøglede min bærbare transcei-
ver og konstaterede et meget lille udslag på mit
multimeter. 

Figur2. Sender-skiltet, som det er installeret i for-
fatterens shack. 
Bemærk antennen øverst til venstre på kassen.

På kortere afstand blev udslaget større. Jeg tilføje-
de en transistor til kredsløbet for at få det til at dri-
ve et relæ, som så i sidste ende tændte en 12 V lam-
pe. Det virkede godt, så længe senderens antenne
var tæt på kredsløbets detektor. En gentagelse af
eksperimentet med min HF-station på SSB gav dårli-
ge resultater. En længere antenne til diodedetekto-
ren, snoet op ad HF-stationens antennefødelinie for
at prøve at øge det HF-signal, der tilføres detekto-
ren, gjorde ikke resultatet meget bedre. Det så ikke
lovende ud, indtil jeg læste artiklen igen og fandt
ud af, at der var brugt germaniumdioder som
detektorer. De dioder, jeg havde brugt, var af silici-

Oversat fra QST august 2004 af OZ1SYV, Frits Knudsen, Nygårdsvej 11, 3., 6700 Esbjerg 
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um, og de var ikke særligt gode som HF-detektorer.
Jeg besluttede at lave et andet detektorkredsløb,
denne gang med 1N34A germaniumdioder. Det
eneste problem var, at jeg ikke havde nogen i min
rodekasse, og heller ingen af de lokale elektronik-
forhandlere havde nogen på lager. Et postordrefir-
ma reddede situationen, og jeg sendte en ordre
(note 2).
I mellemtiden besluttede jeg at se mig om efter et
bedre forstærkerkredsløb. Jeg havde behov for en
større forstærkning end den, jeg fik ud af det første
kredsløb. Heldigvis kom jeg over et eksperiment i
serien 'Hands-On Radio' i aprilnummeret af QST,
som gav en god forklaring på kredsløb med opera-
tionsforstærkere (note 3). Den ikke-inverterende
operationsforstærker så ud til at være perfekt til
mit kredsløb. Og ganske rigtigt: Et detektorkreds-
løb med en op-amp gav fine resultater med SSB,
CW og FM. Den bærbare transceiver behøvede nu
ikke længere at være lige ved siden af detektoren
for at aktivere den, og kredsløbet virkede også godt
med en HF-station.
Det endelige kredsløb er vist på figur 1. HF kommer
ind gennem antennen, der kan være noget så
enkelt som en stump tråd. Germaniumdioderne D1
og D2 og kondensatorerne C1 og C2 udgør en
spændingsdoblerdetektor. Udgangsspændingen
fra dioderne går til op-amp U1, en LM324. U1
behøver kun en enkelt spændingsforsyning. R1
justerer den del af spændingen, der går til op-
ampen, og bestemmer derved kredsløbets HF-
følsomhed. Modstandene R2 og R3 bestemmer for-
stærkerens spændingsforstærkning, som i dette
tilfælde er omkring 50. 
Udgangssignalet fra op-ampen går til Q1 og Q2,

som danner et Darlingtonpar. Darlingtonkoblingen
sikrer, at op-ampens belastningsimpedans er for-
holdsvis høj, og at relædriverens strømforstærkning
er høj. 
Når transistorparret drives højt, tillader Q2 strøm
gennem sin kollektor at magnetisere relæspolen, så
glødetrådslampen eller lamperne tændes. Jeg
brugte 12 V DC-bilpærer i mit kredsløb. En blinklys-
eller positionslyspære, som kan købes i enhver bil-
tilbehørsforretning, virker udmærket. Afhængig af
størrelsen på skiltet, eller hvor kraftigt du ønsker, at
det skal lyse, kan du bruge mere end én pære.
Ekstra pærer kan kobles i parallel med den første;
du skal bare være sikker på, at din strømforsyning
kan klare strømmen. En holdekondensator, C3, bru-
ges til at holde relæspolen magnetiseret ved SSB og
CW. Ellers ville 'I LUFTEN'-indikatoren blinke, når du
sender CW eller tale. En ekstra 1000 uF kondensator
kan sættes i parallel med C3 for at øge holdetiden.
Til at forsyne kredsløbet brugte jeg en 9 V strøm-
forsyning, der kan afgive mindst 1 A. Du bliver nødt
til at sikre dig, at den kan forsyne det antal pærer,
du bruger. Hele kredsløbet kan let bygges på et lil-
le stykke hulplade.
Når kredsløbet er færdigt, mangler du bare at finde
en passende kasse. Kassen skal kunne indeholde
kredsløbet og udgøre et passende skilt. En dyb bil-
ledramme vil være udmærket. Jeg kom over et
gammelt digitalur, som ikke længere virkede, og
det brugte jeg som kasse. Et stykke rødt plexiglas
eller lignende kan bruges som rude på dit skilt. Det
vil tilsløre kredsløbet inden i skiltet, når det lyser.
Find et stykke mørktfarvet karton, tegn ordet 'SEN-
DER', 'I LUFTEN', 'ON AIR', eller hvilket udtryk du nu
foretrækker, og skær det ud som en skabelon. Det

Figur 1. Sender-indikatorens diagram
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vil kun tillade lyset at skinne gennem bogstaverne
og den røde rude. Figur 2 viser skiltet placeret på en
fremtrædende plads i mit shack.
Brugen af skiltet er ganske enkel. Først dobbel-
tchecker du alle forbindelserne og polariteten. Pla-
cer kredsløbets antenne nær ved din senders fødel-
inie, og sæt strøm til. Skiltet skal lyse, når du nøgler
senderen på AM, FM, eller CW. Da det er HF-styret,
vil det dog ikke lyse på SSB, før du begynder at tale.
Hvis kredsløbet ikke straks detekterer HF, så prøv at
bevæge dets antenne til et andet sted. En vis juste-
ring af R1 kan være nødvendig for at levere nok sig-
nal til forstærkeren. Dette er et sjovt projekt, som
helt sikkert vil øge glæden ved stationen for dig og
for gæster på stationen. Det er en god HF-indikator
til senderen, og det tilføjer en personlig fornem-
melse, som med sikkerhed vil illuminere dit shack.

Oversætterens kommentarer med mere 
Af TR 
Frits har sendt mig en række kommentarer sammen
med manuskriptet. Jeg har valgt at medtage Frits'
bemærkninger sammen med enkelte kommentarer
fra min side, mest ment som inspiration for andre til
at lave lidt eksperimenter.
Frits: Først undrer det mig, at forfatteren forsøgte
med siliciumdioder uden at bruge en HF-forstærker
eller at forspænde dioderne.
TR: Nu skriver han ikke hvad det var for Si-dioder
han forsøgte sig med. Man kan godt detektere HF
med Si-dioder uden forspænding, der skal enten
bare være signal nok eller det skal være Schottky-
dioder.
Frits: Han må jo tro, at han har HF på fødekablets
skærmoverflade, når han prøver at hente signalet
derfra. Det er måske også mere mærkeligt, at der
ikke var nok?
TR: Det har han jo nok også i princippet, for hans
VSWR er sikkert ikke 1:1, men altså alligevel ikke
nok skærmstrøm.
Frits: Hvorfor kobler han ikke op-ampen som kom-
parator? Og hvad med at bruge en LM358? Prisfor-
skellen er ikke stor, men den mekaniske størrelse er.
TR: Jeg gætter på at han har haft LM324 i sin rode-
kasse, men du har ret. Her bruger han jo blot ope-
rationsforstærkeren som en forstærker. Jeg ville jo
nok have brugt en LM311 med lidt hysterese.
Frits: Hvorfor anbringer han ikke holdekondensato-
ren ved indgangen som C2? Hvis R1 øges til 100k,
kan en kondensator her være ret lille. Til gengæld
bliver det nok nødvendigt med en shuntdiode over
relæspolen. 
TR: Tjaa, det kan laves på mange måder, og nu har
han så valgt en metode, som han måske har brugt
før, og som han ved virker. Jeg gør det jo på samme
måde, hvis jeg har et godt kredsløb der virker. Så
genbruger jeg det.
Frits: Han skriver, at Darlingtonkoblingen sikrer en

forholdsvis høj belastningsimpedans til op-ampen.
Det gør den ikke i den kobling. Det er stort set R4,
der bestemmer belastningen på op-ampen. Op-
ampen kan også klare flere mA. Til gengæld sikrer
Darlingtonkoblingen, at relædriveren ikke trækker
i utide. Det er ikke altid, denne op-amptype kan
holde udgangsspændingen lav nok i denne kobling
med en enkelt transistor, men en diode i basiskred-
sen kunne også forhindre utidig magnetisering af
relæspolen.
TR: Enig
Frits: Forfatteren brugte en 12 V DC-bilpære. Jeg
troede, glødetrådslamper var ligeglade med strøm-
retningen :-)
TR: Til gengæld brugte han en 9 V forsyning. Det
kan man ikke regne med, at relæ og pære er lige-
glad med. For relæets vedkommende forværres for-
holdet med ca. 700 mV ved at bruge et Darlington-
par.

Noter
1. J. D. Noakes, VE7NI, 'The No Fibbin' RF Field
Strength Meter.' QST, august 2002, side 28-29.
2 1N34A er 'allestedsnærværende' til AM-detekte-
ring i USA. Den nærmeste parallel i Europa er nok
AA119. Den er heller ikke så almindelig mere, men
Brinck Elektronik har den.
3. H. Ward Silver, N0AX, 'Hands-On Radio, Experi-
ment #3 - Basic Operational Amplifiers', QST,April
2003, side 63-64.

Komponentliste
C1, C2 10 n
C3 1 m, 35 V
D1, D2 1N34A (AA119 eller lignende) germani-

umdiode, se note 2
K1 relæ, 12 V, 30 mA, 400 ? spole
Q1, Q2 2N3904 (BC546, BC547, BC548, BC549

eller lignende) transistor
R1 10 k potmeter
R2 2k2
R3 100 k
R4 1 k
U1 LM324N, (LM358)
B1 parkeringslyspære
Desuden en 9 V, 1 A strømforsyning og kasse eller
materialer til samme

Om forfatteren
Keith Austermiller, KB9STR, fik først licens i 1998, og
han fik sin Extra Class licens og en FCC Generel Radi-
otelefon licens i 2000. Keith udvikler software til
mobiltelefoner, personsøgere og PDA'er. Der er
amatørradio i familien; hans far er KB9STQ. Keith
har en grad i elektronik fra Indiana Vocational
Technical College. Hans adresser er 141 Lewis Dr,
Mooresville, IN 46158; kb9str@arrl.net O Z
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Portabelantenne til 15-17 meter
Af DJ7BU
Oversat og bearbejdet af OZ5RM

På enhver ferie- eller tjenesterejse dukker
spørgsmålet op: Hvilken antenne skal jeg med-
bringe? Kan den være i en kuffert? Er den let at
samle og tage ned igen? 
Det har inspireret Kurt Müller, DJ3VQ og forfat-
teren (Dieter Wagner, DJ7BU) til at udvikle den
her beskrevne antenne.

Kort beskrivelse
KD3 antennen er en vertikaldipol til kortbølge-
båndene 14, 18 og 21 MHz. Den klarer hen ved
200 W; se i øvrigt tabel 2. De få dele kan "ude i
felten" samles i en håndevending: Der er to
fløjmøtrikker og to rørklemmer som skal stram-
mes - færdigt arbejde!
Som enhver anden antenne bør KD3 placeres så
frit og højt som muligt for at få den bedst muli-
ge udstråling. Som fødekabel kan RG58 coaxial-
kabel anvendes; vi fik gode resultater med en
længde på 13,5 m. Som strømbalun vikles 7 vin-
dinger coaxialkabel til en spole med ca. 10 cm
diameter og anbringes nær fødepunktet. Vindin-
gerne bør ligge pænt ved siden af hinanden og
fastholdes fx med tape.
Antennens resonanspunkt ændrer sig med de
stedlige omgivelser. 

Figur 1. Montering og fødning. Radialen går
skråt nedad til venstre. Antennen holdes fast
med en skruetvinge

Figur 2. 20 m forlængerspole. De to fløjmøtrik-
ker tjener også til at fastholde kortslutningsbøj-
len til 17 og 15 m.

Enhver antenne virke jo kun godt når den er
afstemt til senderens frekvens. KD3's stråler er
udstyret med en forlængerspole for oven som
altid er i funktion, og så er der forneden endnu
en spole som skal kortsluttes med en bøjle når
der arbejdes på 17 og 15 meter. 
Modvægten, radialen er variabel, for dens læng-
de bestemmer resonansfrekvensen. Vi fik gode
resultater med en radial som blev udspændt
skråt nedefter eller hængende lodret ned. I und-
tagelsestilfælde kan radialen ligge på jorden,
men i så fald skal den forkortes, og virkningsgra-
den forringes. Man indstiller til resonans ved at
forkorte eller forlænge radialen. Man kan ind-
stille groft ved at vikle den op i hånden og så
fæstne den. Bare man ændrer dens længde nog-
le få centimeter eller ændrer dens højde over
jorden, giver det store udslag i resonansfrekven-
sen. 
Når man har prøvet sig frem, ligger SWR næsten
altid på s = 1,0 på resonansfrekvensen. Angåen-
de radiallængde finder man retningsgivende
værdier i tabel 1. Disse længder gælder tilnær-
melsesvis når man monterer antennen på en iso-
lerende flade og med udspændt radial. Anbrin-
ger man antennen på fx et metalrækværk, kan
der ikke opgives nogen retningslinjer, for anten-
nen er meget følsom for omgivelserne og kan
blive "forstemt" temmelig meget. De i tabel 3
viste mål er baseret på at antennen er placeret
ca. 1,5 m over jorden med en skruetvinge på en

Det drejer sig om antennen KD3, som enten kan købes i Tyskland, eller som gerne må efterbygges.
Antennen fylder adskilt kun 50 cm i længden.

Artiklen stammer fra Funk Amateur 8/2005 og er skrevet af DJ7BU
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havemur. 

Figur 3. PVC-røret til den øverste forlængerspole
afsluttes af to hanestykker med ¾ tomme ind-
vendigt gevind

Radialen går fra antennens fodpunkt til et
ophængningspunkt 1 m over jorden og hænger,
tilsigtet, i en bue.

Bygge eller købe?
Antennen kan fås for 78 euro plus forsendelses-
omkostninger hos DJ3VQ. Med lidt snilde kan
man imidlertid også bygge den efter. Fig. 5 giver
detaljerede anvisninger. 

Fig. 4. Således er antennen monteret hos
EA5AEF/ DJ3VQ. Man ser de to forlængerspoler
og strømbalunen ved fodpunktet. Fig. 5



De nødvendige materialer kan fås i byggemarke-
der, mens den forsølvede 1,5 mm kobbertråd
bl.a. sælges hos Funk Amateurs Læserservice.

Opbygningen af antennefoden fremgår tydeligt
af fig. 1, mens opbygningen af de to spolehuse
fremgår af fig. 2 og 3. Til længere tids brug skal
spolehusene være vandtætte, og ligeledes må
man forsegle det sted hvor coaxialkablet er
spændt fast således at der ikke kan trænge vand
ind. 

Tabel 1: Omtrentlige radiallængder

Bånd IR Kommentar
14 Mhz 5,40 m incl. mastspole til 20 m
18 MHz 4,60 m mastspole kortsluttet
21 MHz 3,80 mastspole kortsluttet

Tabel 2: Tekniske data for KD3
Underste del Alurør Ø 13 mm, L = 2 x 500

mm
Øverste del Alurør Ø 10 og 8 mm , samlet

længde 800 mm
Spole L1 foroven 14, 18 og 21 MHz. D = 22 mm,

L = 65 mm. 25 vdg. 1,5 mm
CuAg

Spole L2 forneden 14 Mhz, ellers som L1
Antennefod Vinkel-alu stykke 30 mm x 3

mm, 120 mm x 80 mm
Antennelængde 2,00 m
Tilslutning Coax-kabel vha. kabelklem-

mer
Radial Kobberlitze 1,5 mm, længde

ca. 5,5 m
Belasltning Ca. 100 W
Transportlængde 50 cm
Vægt 400 g uden kabel

Tabel 3: Måleresultater for KD3

f SWR ZANT (?) Radial Bånd
(m) bredde 

(SWR max 2) 

14,50 2,0 32
14,35 1,5 34
14,20* 1,2 48 5,50 500 kHz
14,00 2,0 90
18,40 20,0 60
18,17 1,5 50

18,07* 1,2 48 5,50 900 kHz
17,70 1,5 37
17,50 2,0 35
22,20 2,0 40
21,90 1,5 37
21,60 1,0 48
21,20 1,5 70 3,70 1250 kHz
20,95 2,0 80

Half-lattice krystalfilter
Når selvbyggeren i dag laver et krystalfilter er det
oftest af ladder typen, dvs. med nogle krystaller på
samme frekvens.  I SSB'ens barndom for 40-50 år siden
var det som oftest filtre af typen half-lattice amatører-
ne fremstillede. Denne type filter bruger to krystaller,
der ligger 2-3 kHz ved siden af hinanden. Man skal ret
langt tilbage i OZ for at finde artikler om denne type
krystalfilter, så har du mod på at eksperimentere med
sådanne filtre, er der råd at hente i LA7MI's artikel her-
om. Der gennemgås såvel teorien som de forhold, der
gælder, når det praktiske filter skal fremstilles

LA7MI: Half-lattice krystalfilter. Amatørradio 1-2006
side 4-6

OZ8XW

Et UHF båndpasfilter
I en lille artikel i CQ-DL viser EA4NH hvorledes et
sådant filter laves i praksis. Det er bygget i printplade
og eneste "rigtige" komponenter er tre små trimmere.
Resten er messingskruer kobbertråd og andet kram,
der burde kunne fås i byggemarkedet. Af en eller
anden grund bringes der ikke noget diagram, men så
vidt jeg kan se er filteret af "ganske normal" opbyg-
ning og diagrammet kan formentligt findes i enhver
håndbog med UHF-stof.

EA4NH: UHF-Bandpassfilter. CQ-DL 2/2006 side 96 -98
OZ8XW

CQ-maskine
Er du træt af at råbe CQ, eller kalde en DX-station, og
er din station ikke forsynet med en talesyntese, så er
løsningen at bygge selv. Det gode diagram findes i CQ-
DL, hvor en enhed beskrives, der kan klare opgaven. To
IC'er og en god håndfuld komponenter er hvad der
skal til. Der er printlayout og hvad bedre er, så er der i
artiklen angivet, hvor man kan få fat på de specielle
dele og det nødvendige programmel.

DG7XO: CQ-Rufer im Transceiver. CQ-DL 1-2006 side 34
- 36

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

FAX 33 14 12 76
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Antenner, NVIS
NVIS står for Near Vertical Incidence Skywave.
Det er en teknik, hvor radiobølgerne sendes op
fra senderen under en meget stejl vinkel, nær
lodret, for derefter at blive reflekteret fra ionos-
færen til et sted forholdsvis tæt ved senderen;
op til nogle hundrede kilometers afstand. Her-
ved undgås skipzonen. Det er vigtigt, hvis der fx
ved naturkatastrofer skal etableres et regionalt
nødnet. Det er især kendt fra USA, hvor ama-
tørerne har tradition for at gå ind , når de offici-
elle kommunikations-kanaler svigter. Sidst har vi
hørt om det i forbindelse med Katrina katastro-
fen.  Her er NVIS på de lave HF bånd (160 , 80 og
40 m) et alternativ til regionale VHF/UHF net,
som selv med repeatere kan have svært ved at
give fuldstændig dækning af større områder,
især i kuperet bjergterræn.

NVIS omtales (første gang?) i en artikel af Farmer
i "QST" Jan. 1995. Refereret af OZ8T i "OZ" Aug.
1995. Senere er der kommet en række artikler og
diskussioner i "QST" fx i  Juni 2002. Her belyses
betydningen af antennens højde over jord ved
beregninger med antenne udstrålingsprogram-
mer. Vi har jo altid hørt, at det gælder om at få
antennen op i så stor højde som muligt. Det er
imidlertid ikke optimalt, hvis man ønsker
udstrålingen fra antennen koncentreret under
en høj udstrålingsvinkel. Beregningerne viser, at
en vandret antenne til 80 m ikke bør op i over ca.
10 m højde til NVIS kommunikation. Det gælder
fx lokaltrafik inden for Danmark på 80 m! Et lidt
overraskende resultat. Hvor langt man så kan gå
ned med antennehøjden i praksis, er lidt mere
uafklaret. Der mangler ligesom lidt i retning af
verifikation af teorien ved praktiske forsøg.
En senere artikel er fra "QST" Dec. 2005. Her
præsenteres en række beregninger med
udgangspunkt i en Emergency situation ved et
jordskælv i San Francisco i 1989. Konklusionen er,
at man til NVIS kommunikation på korte til mel-
lemlange distancer (50 - 500 km) bør bruge 40 m
båndet om dagen og 80 m om natten med
antenner med udstråling fra ca. 40 grader over
horisont op til nær 90 grader. En god antennety-
pe vil være en 2 bånds (80 -40 m) inverted dipol.
Det er ikke muligt at yde artiklen retfærdighed
ved et kort referat. Læs den. - NB. På fig.1 er der
en fejl. Den korrekte figur vises i QST Januar
2006 p. 96.

Meget apropos disse teoretiske beregninger
bringes i "QST" Jan. 2006 nogle praktiske målin-

ger af indfaldsvinklen (azimuthal bearing and
elevation angle) for signaler modtaget på 80 og
40 m båndene.  Målingerne er udført i Holland
af 4 amatører, som har deres daglige arbejde på
Dutch Radiocommunications Agency's lyttestati-
on. De fik lov at   bruge stationen med det avan-
cerede pejleudstyr under en lokal PA Contest i
november 2001.  Hollands udstrækning er kun
ca. 200 x 300 km, men der blev også målt på ind-
komne signaler fra andre amatørstationer i
Europa. Især på 40 m er langt de fleste PA stati-
oner hørt på reflekterede signaler (vinkel 75 - 85
grader), meget få på jordbølgen. Forfatterne gør
opmærksom på, at man kun kender gyldigheden
af resultaterne af denne måling for en enkelt
dag . Vil de variere over tid,  med solplettal osv?
Videre funderer de over, om det er muligt med
specielle modtageantenner at reducere forstyr-
relserne fra fjernere stationer, hvor signalerne
kommer ind ved lavere vinkel. Nå ja, så skal man
jo også have arrangeret separate indgange for rx
og tx antenne til transceiveren. - Mon ikke man-
ge OZ amatører på 80 m en gang imellem ville
ønske, at de kunne dæmpe signalerne fra vore
venner sydpå?
OZ7MA har - efter at have læst artiklen i QST -
regnet lidt videre på hollændernes observatio-
ner. Udbredelsen sker tilsyneladende dels ved
refleksioner fra F2 laget dels fra sporadisk E lag.
Sidstnævnte er, som navnet antyder, kraftigt
ioniserede, drivende skyer i det svagt ioniserede
E lags højde. Derfor kan forholdene og signal-
styrkerne hurtigt sig ændre, som vi oplever i
praksis. - Vi har taget kontakt med hollænderne
for yderligere diskussion af det interessante
emne.

Efterskrift
Under en vinterferie i Norge for nylig har jeg
erfaret, at der i perioder med lav 
solpletaktivitet kan være ganske store,døde ski-
pzoner, især på 40 m, men
også på 80. Noget vi i øvrigt alle kender fra fx
jule- og nytårstest. 
Dette skipproblem (som afhænger af solplettal,
breddegrad mv.)synes amerikanerne at gå let
hen over, når de foreslår et HF emergency net
som alternativ til et UHF/VHF net

R. Dean Straw, N6BV: What's the Deal About
NVIS. QST Dec. 2005 p. 38-42
Erik van Maanen, PA3DES et al. QST Jan. 2006
p.28-30

OZ8BN

Fra andre blade
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En VFO
Denne måneds byggeklods er en VFO, der kan
anvendes sammen med bl.a. detektorenheden
fra sidste måneds byggeklods til at lave en sim-
pel 80 m modtager. Den kan naturligvis også
anvendes i andre sammenhænge f.eks. som sig-
nalgenerator til måleformål eller VFO i en  mod-
tager eller en sender.
En god VFO skal ført og fremmest være fre-
kvensstabil, dvs. oscillatoren skal blive på den
frekvens du indstiller den til. Der er flere forhold
at tage hensyn til. De anvendte komponenter,
ændringer i temperatur og forsyningsspænding,
den mekaniske opbygning er alle faktorer, der
kan have indflydelse på om frekvensen ændrer
sig. Det samme gælder for belastningen - mod-
standen i det kredsløb VFO'en forbindes til
(f.eks. diodeblanderen i detektor byggeklodsen).
Udover god frekvensstabilitet bør en VFO også
kunne levere et signal af passende størrelse, der
ikke indeholder støj og andre frekvenser end

den ønskede. VFO'en, der beskrives her, er med
en  LC-oscillator, dvs. en oscillator, hvor frekven-
sen styres af en kombination af spoler og kon-
densatorer. Læs evt. mere om oscillatorer i
VTS'en side 47 - 51.

Om projektet
Diagrammet ses på figur 1, og indeholder lidt
flere komponenter end i de tidligere byggeklod-
ser. VFO'en består af tre trin: Selve oscillatoren,
der er af typen Hartley (se VTS'en) og udgøres af
T1 med tilhørende komponenter, samt to buffer
og forstærkertrin T2 og T3. Inden signalet føres
til udgangen filtreres det i et simpelt lavpasfilter
(L2, C15 og C16), der dæmper eventuelle harmo-
niske svingninger. Forsyningsspændingen til
oscillatoren er stabiliseret med en stabilisator-
kreds IC1.
VFO'en monteres på et print, der for at skærme
kredsløbet fra ydre påvirkninger herunder tem-
peraturændringer indbygges i en metalkasse.

Elektronik byggeklodser til kommunikation

4.del:

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

Fig. 1. Diagram af VFO’en
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Frekvensen indstilles med et potentiometer, der
varierer spændingen over de to kapacitetsdioder
D1 og D2. Se mere i afsnittet "sådan virker den"

Indkøb - det skal du bruge
I styklisten vil du kunne se, at der, ud over de
komponenter du kender fra tidligere, optræder
nogle "nye".

NP0 kondensatorer:
De kondensatorer, der har indflydelse på fre-
kvensen er alle angivet som NP0. Det er en angi-
velse af kondensatorens temperaturkoefficient,
som fortæller, hvorledes kondensatorens værdi
ændrer sig, når temperaturen ændrer sig. N står
for negative og P for positive, og tallet angiver
ændringen er pr. grad celsius temperaturen sti-
ger. NP0 betyder således negative, positive nul,
hvilket omsat til dansk siger, at kondensatorvær-
dien hverken falder eller stiger når temperatu-
ren ændres, medens f.eks. N150 siger, at kon-
densatorværdien falder med 150 milliontedel pr
grad celsius, og P150 at værdien stiger tilsvaren-
de pr grad temperaturstigning. NP0 kondensato-
rerne er mærket med en sort farvestribe.

Kapacitetsdioder:
En kapacitetsdiode er en diode, der er konstrue-
ret således at den optræder som en kondensator,
hvis kapacitet ændrer sig når spændingen over
dioden varieres. (Se nærmere under "Sådan vir-
ker den")

Spændingsregulatorer:
78L08 er  en spændingsregulator. Den er forsy-
net med tre ben: Indgang, udgang og et fælles
minusben (betegnet med GND = ground). Den

type, du skal bruge, ligner en transistor, idet den
er puttet i et såkaldt TO92 hus. Spændingsregu-
latorer af 78 typen fås til mange forskellige
udgangsspændinger og effekter. 78L08 afgiver
en spænding på 8 V og L angiver, at det er en
laveffekt type, der maximalt kan afgive 100 mA.
Eksempelvis vil en 7810 kunne levere 10 V og 1
A.

Spoler:
L1 er viklet på en toroidkerne, dvs. en kerne for-
met som en ring. De fås som jernkerner, hvis
typebetegnelse begynder med et stort t og ferri-
tkerner, hvis begyndelsesbogstaver er stort ft.
Tallet lige efter angiver diameteren i tommer og
tallet efter bindestregen typen på jern eller fer-
rit.
En T68-6, som du skal bruge, er altså en jernker-
ne med en diameter på 0,68 tommer og af jern-
typen 6. Denne jerntype mærkes med gul farve
og skulle være bedst egnet til oscillatorspoler,
idet selvinduktionen ændrer sig mindst muligt
ved ændringer i temperaturen. Som eksempel
kan nævnes, at betegnelsen T50-2  er en jernker-
ne med diameteren 0,5 tommer og jerntype 2,
der mærkes med en rød farve. De forskellige
jerntyper er beregnet til brug på forskellige fre-
kvensområder. Betegnelsen FT37-43 fortæller, at
det er en ferritkerne med diameter på 0,37 tom-
me og ferrit type 43. Ovennævnte kerner frem-
stilles af firmaet Amidon. Transformatoren TR1
er viklet på en ferritkerne, og her kan man også
benytte en kerne fra Philips, der er kendetegnet
på den violette farve. Som L2 har jeg anvendt en
drosselspole. De fås i forskellige udformninger.
Både den type, der ligner en modstand og er
kodet med farvede ringe eller typen, der er put-

Fig. 2. Den færdige VFO indbygget i kassen
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tet i et blåt plasthylster, kan anvendes. Normalt
vil spolen i et lavpasfilter være en du selv vikler;
men jeg valgte en færdig drossel, idet det er
meget nemmere for den nye selvbygger.

Kasse:
Jeg har valgt at indbygge hele VFO printet i en
støbt aluminiums æske. I figur 2 ser vi den kom-
plette VFO. Målene er 30x65x115 mm og den har
betegnelsen G 106 hos RC-elektronik i Vejle. Jeg
mener, den indgår i Wellemans sortiment, så den
fås formentligt hos de fleste løsdelsforhandlere.
Prisen er ret høj, så en æske loddet sammen af
printplade, vil gøre samme fyldest til en mindre
pris. Ideen med at montere VFO'en i sin egen
boks er dels at mindske temperaturændringer,
dels at holde HF'en inde i æsken. Det sidste er af
ret stor betydning, hvis du vil bygge en direct
conversion modtager; men det vender jeg tilba-
ge til i en senere artikel. 

Byggevejledning
I figur 3 og 4 ser vi hhv. printudlæg og kompo-
nentplaceringstegning. Når printet er fremstillet
skal du begynde med at tage stilling til, om
VFO'en skal indbygges i den anførte alumini-
umskasse eller en anden metalæske, eller du vil
lodde en kasse sammen af printplade. Vælger du
den støbte kasse, skal du nemlig starte med til-
passe printet, så det kan gå ned i kassen, samt
forsyne det med huller til fastspænding. Kassen

er indvendig forsynet med huller til det brug.
Kassen leveres med en gummiliste, der sørger
for, at kassen er vandtæt. Den har jeg nu valgt at
undlade at bruge, idet VFO'en jo ikke skal
anbringes udenfor. Der skal naturligvis på et tids-
punkt bores huller i kassen, således at de nød-
vendige spændinger kan tilføres. Det burde
egentligt ske gennem gennemføringskondensa-
torer; men for at spare lidt her, valgte jeg i ste-
det at anbringe en modstand på 10 ohm i hullet
i kassen. Den kan evt. fastholdes med en klat lim,
således at tilledningerne stritter ud på hver side
af væggen i kassen. På indersiden har jeg afkob-
let med en 0,1 uF keramisk kondensator fra mod-
standen til stel. Derved opstår et filter, der i
nogen grad forhindrer, at HF-signaler kan finde
vej gennem tilledninger ud af kassen. Der skal
naturligvis også bores et hul til det tynde koaksi-
alkabel, der skal føre VFO-signalet ud til f. eks.
detektorenheden. Her og andre steder, hvor HF-
signaler skal fra et print til et andet benyttes
koaksialkabel af typen RG 174. Jeg ventede med
at bore huller i kassen, til printet var færdig-
monteret, således at jeg bedre kunne tage mål
til præcis hvor hullerne skulle være. Når den
tomme printplade passer i kassen, kan monte-
ring af komponenter begynde. Det bør ikke vol-
de dig problemer, hvis du har bygget nogle af de
andre byggeklodser i denne serie. Spolen L1 og
TR1 skal du selv vikle. Det er en stor fordel, at
anvende lodbar kobbertråd. Øv dig evt. på at

Fig. 3 og 4. Printlayout (Mål 55 mmx 85 mm) og komponentplacering
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lodde på den, inden du går i gang. Placer kernen
til L1 på printet og find hvor i printet hullet til
spolens kolde ende sidder (det er den ende, der
går til stel), og find ud af, hvordan spoletråden
mest naturligt vikles omkring jernkernen. Tag
kernen op igen og tag et passende langt stykke
tråd - hellere for langt end for kort - og begynd
at vikle. Sørg for at have rigelig tilledning. Når
du har viklet 15 vindinger, laver du en løkke også
rigelig lang, der stritter ud fra spolen (det er her
udtaget skal være). Herefter vikler du videre,
indtil du i alt har viklet 62 vindinger. Sørg for at
vikle stramt om jernkernen. Placer jernkernen på
printet - helt ned på printpladen - samtidig med
at tilledningerne stikkes ned i de respektive hul-
ler og loddes fast. Til slut fastholdes spolen med
en plastskrue og en fiberskive eller en stump
printplade uden kobber. (Se fotos). TR1 vikles
bifilart, dvs. med to tråde. Når du har viklet 12
vindinger forbindes enderne, som vist på tegnin-
gen. Transformatoren kan ikke vendes forkert,
når du blot sørger for at "samlingen" kommer i
det hul, der har forbindelse til C14, C13 og R11.
Inden du monterer transistorerne, kan det være
en god ide at måle, om der er gennemgang fra
kobberbanerne og til spolerne, husk her udtaget
på L1. På figur 5 ser vi det færdige print inden
det sættes ind i kassen.

Afprøvning
Når printet er færdigmonteret forbindes  pkt.
stab midlertidigt direkte til pkt. afst., hvorefter
du sætter plus og minus 12 V til. Har du en dio-
deprobe, skulle du nu kunne måle et HF-signal
på udgangen. Når frekvensen skal indstilles og
kontrolleres, kan du næsten ikke undvære en
frekvenstæller eller en modtager, der dækker 80
m båndet. Mon ikke en venlig medamatør eller
den lokale afdeling kan hjælpe dig her. Fre-
kvenstælleren forbindes naturligvis til udgan-
gen. Med en modtager skal du blot tilslutte en
stump tråd til udgangen og anbringe denne i

nærheden af antenneindgangen på modtage-
ren. Det skulle være nok til at du kan høre sig-
nalet i modtageren.
Indstil C3 således at frekvensen er ca. 3,8 MHz,
når pkt. afst. er forbundet direkte til pkt. stab.
Nu forbindes pkt. afst i stedet til stel, og fre-
kvensen skal så være omkring 3,6 MHz. Den
endelige indstilling foretages, når printet er
monteret i kassen. Har du mulighed for at måle
udgangsspændingen over en 50 ohms mod-
stand, så kan du efter behov justere værdien af
R13, indtil spændingen er ca. 0,5 V effektiv Det
svarer til omkring 5 mW eller ca. 7 dBm, og  er
den effekt, som diodeblanderen i detektorenhe-
den skal tilføres. Er effekten for lille kan R13
gøres mindre og omvendt vil en større værdi
sænke effekten. Har du ikke mulighed for at
måle udgangsspændingen, så brug blot den
anførte værdi af R13, så går det nok ikke helt
galt. Til slut monteres printet i kassen og afstem-
nings potentiometeret kan forbindes som vist på
diagrammet. Inden låget skrues på kassen kan
du justere C3, så du dækker det ønskede områ-
de. Min VFO dækker lige knap 200 kHz, og jeg
har valgt at undvære de øverste par kHz af 80
meter båndet. Som sluttest, kan du med fre-
kvenstæller eller modtager kontrollere frekvens-
stabiliteten. Det bør ske med låget skruet fast.

Fejlfinding
Al fejlfinding drejer sig om at gå systematisk til
værks. På diagrammet har jeg anført de DC
spændinger, der skal være forskellige steder i
kredsløbet. Det skulle gerne være en hjælp, hvis
noget ikke virker, som du ønsker. 
Derudover må du prøve at forstå virkemåden og
så tage det trinvis: 
Svinger oscillatoren? 
Det kan den næsten ikke undgå, hvis alt er mon-
teret korrekt.
Er der HF på gate af T2 ?
Er der HF på source af T2 ? osv.

Fig 5. Det monterede print
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Sådan virker den
Oscillatoren er som nævnt en Hartley, hvis fre-
kvens bestemmes af en svingningskreds beståen-
de af spolen L1 parallelforbundet med konden-
satorerne C3, C4 samt dioderne D1 og D2 i serie
med C2. Disse to dioder er såkaldte kapacitetsdi-
oder (varicaps). Du kan betragte dem som to
variable kondensatorer, hvis kapacitet ændres
når DC- spændingen over dem ændres. Det sker
ved at variere spændingen på punktet "afst.".
Ifølge databladet udviser en diode en kapacitet
på  2 pF ved en spænding på 25 V og ca. 29 pF
når spændingen er 3 V. 
Da den maksimale spænding i denne konstrukti-
on er 8 V, er kapacitetsvariationen noget mindre,
og for at dække ca. 200 kHz blev to dioder for-
bundet i parallel. 

Nu kunne VFO'en varieres lige knap 200 kHz.
Måske kan en tredje diode  bevirke, at du kan
dække et større område; men jo flere dioder, der
sættes i parallel, des større bliver minimumska-
paciteten, så spøgen kan ikke gentages i det
uendelige. Hvis man havde mulighed for at bru-
ge en max spænding, der var noget højere, så
ville variationsområdet sikkert uden problemer
kunne udvides. 
Vil du dække andre frekvensområder, kan det
sagtens lade sig gøre. I første omgang kan du
godt bruge samme spole, og ændre kapaciteter-
ne, men ellers skal spolen som tommelfingerre-
gel have et udtag ved omkring 1/3 - ¼ af vindin-
gerne. 
Der skulle ikke være noget i vejen for at bruge
VFO'en på frekvenser op til ca. 10 MHz. Højere
frekvenser går også; men så bliver frekvensstabi-
liteten nok for dårlig. 
I øvrigt kan en rigtig drejekondensator med for-
del anvendes i stedet for kapacitetsdioderne.
Det vil uden tvivl være lettere at opnå god stabi-
litet; men den mekaniske opbygning bliver så
noget anderledes. Afstemningen har jeg lavet
med et potentiometer i serie med et trimmepo-
tentiometer, som vist på diagrammet. 

Da HF-spændingen fra oscillatoren bliver ensret-
tet i dioderne, vil der også uden tilført DC-
spænding være en vis spænding over dioderne. 

Det er naturligvis ikke "en tilfældig HF-spænd-
ing" der skal bruges til afstemning, men en sta-
bil DC-spænding. Derfor kan det være fornuftigt
at sørge for at afstemningsspændingen ikke kan
komme under en vis værdi. Det klarer trimme-
potentiometeret bruges til at indstille minimum
afstemningsspænding.

I den modtager, som jeg brugte VFO'en til har
jeg nu udeladt dette trimmepotentiometer,
uden at jeg har bemærket nogen ulemper her-
ved; men jeg har ikke målt på en evt. forskel.
Transistorerne T2 og T3 sørger for, dels at for-
stærke signalet fra oscillatoren, dels at belast-
ninger på udgangen ikke påvirker oscillatoren.

Lavpasfilteret i udgangen skal naturligvis ænd-
res, hvis du bruger VFO'en til andre frekvensom-
råder.

Data
Min VFO dækker området 3,6 - 3,79 MHz, og
afgiver ca. 5 mW.

Frekvensdrift:
Efter start driver min VFO nedad i frekvens. Føl-
gende resultater er målt, idet tallene angiver

Stykliste VFO
R1 2,2 kOhm
R2 100 kOhm
R3 1 MOhm
R4 39 Ohm
R5 100 kOhm
R6 100 Ohm
R7 470 Ohm
R8 47 Ohm
R9 1 kOhm
R10 1 kOhm
R11 1 kOhm
R12 150 Ohm
R13 4,7 Ohm (se tekst)
R14 100 Ohm
C1, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C17, C18:

alle 10 nF keramiske typer
C2 120 pF ker. NP0 (se tekst)
C3 5-65 pF trimmer (se tekst)
C4 27 pF ker. NP0 (se tekst)
C5 47 pF ker. NP0
C6 10 pF ker. NP0
C8 22 uF 25 V (stående)
C15 og C16:

820 pF keramisk
D1 og D2:

Kapacitetsdioder BB142 eller lign. (se
tekst)

D3 1N4148
IC1 78L08 (se tekst)
L1 62 vdg 0,3 mm cul på Amidon T68-6

toroidkerne. Udtag 15 vdg fra den kol-
de ende

L2 2,2 uH drossel (se tekst)
TR1 12 vdg. bifilart viklet på lille toridker-

ne Philips violet 9 mm Ø eller FT 37-43
(se tekst)

T1, T2:
BF245 eller lignende N-FET

T3 2N2222
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hvor mange Hz VFO'en har flyttet sig fra start-
frekvensen:

Efter 1 min: 159 Hz
Efter 10 min: 173 Hz
Efter 15 min: 183 Hz
Efter 25 min 203 Hz
Efter 30 min: 217 Hz

Tillæg om benforbindelser på komponenterne
(af TR)
Vi har indtil nu koncentreret os om at sætte
komponenterne ned i hullerne på printene, og
du har nok lagt mærke til at komponeternes ben
sidder forskelligt. De huse komponenterne er
indstøbt i er ret godt standardiseret, men der er
ikke nogen standard for hvad der skal være på
de forskellige ben. 

Figur 6. Benforbindelser for transistorer og
spændingsregulatorer.

Figur 7. Benforbindelser for de IC'er vi bruger.
Man tæller altid mod uret fra hakket.

Det er derfor vigtigt at du vender komponenter-
ne som vist på tegningerne, ellers kan du risike-
re at ødelægge dem. I figur 6 og 7 har vi vist de
aktive komponenter som vi bruger i dette pro-
jekt. Vi har vist hvordan man tæller benene på
IC'er (man tæller altid mod uret set fra hakket i
huset), og vi har vist hvad der kommer ud på de
enkelte ben på de øvrige transistorer.

Vi kan nu levere følgende byggesæt til serien  "Elektronik byggeklodser til kommunikation":

En VFO
(Beskrevet i dette nr. af OZ)

Byggesættet leveres
med alle komponen-
ter og print samt et 10
turns potentiometer
til afstemning.

Den i artiklen omtalte
æske til indbygning 
følger ikke med; men
byggesættet indehol-
der i stedet materiale
samt vejledning til
fremstilling af en hvid-
blik æske til indbyg-
ning af VFO-printet. 

En detektor
(Beskrevet i OZ maj)

For at holde prisen så lav som muligt, leveres
byggesættet uden SBL1, men med fire dioder,
tråd og kerner til transformatorer samt en
udførlig vejledning, så du selv kan lave en dio-
deblander

LF-forstærkeren fra OZ nr.  3/2006 kr. 98,-.
Samtaleanlægget fra OZ 4/2006

(deluxe udgaven) kr. 145,-

En detektor  fra OZ 5/2006 kr. 98,-
En VFO fra OZ 6/2006 kr. 215,-

Radioamatørernes Forlag Aps 
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

tlf. 66 15 65 11

Kr. 98.-

Kr. 215.-

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

via troposcatter
Oversat af OZ1CCM, Kjeld Holm, Gyvelbakken 11, 4400 Kalundborg
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De kommercielle tjenester bekæmper ofte
fading ved at bruge diversity reception, to eller
flere modtagere og mulighed for at vælge det
bedste signal. To antenner med 50-100 l imellem
vil kunne klare dette; men det er nok overdrevet
for de fleste amatører. Det er meget lettere at
vente nogle få sekunder eller at sende beskeden
igen for at få signalet igennem. Selvom hverken
du eller den anden station vender retningsan-
tennen direkte mod modparten, kan de to sig-
naler stadig ramme et fælles område i tropos-
færen. Hvis der er tilstrækkelig effekt og anten-
neforstærkning, kan du opleve en QSO, der er
baseret på sidescatter. Signalerne kan da være
forvrænget på en måde, der minder om aurora.
Faktisk har alle former for side- og backscatter
denne "aurora"tone. Prøv blot FAI eller ægte
aurora, sidstnævnte er jo backscatter fra aurora
borealis (nordlys).

Sidescatter troposcatter vil være svagere, end
når begge antenner peger langs storcirkel-linjen.
Hvis den anden station ikke retter antennen
direkte mod dig, vil du måske opleve, at den
eneste mulige form for QSO er via sidescatter, så
du også må rette antennen væk fra storcirkel-lin-
jen. Signalstyrker for sidescatter falder hurtigt -
med omkring 10 dB for hver grads afvigelse fra
storcirkel-linjen.

Troposfærens højde
En af grundene til de bedre DX forhold om som-
meren kan være øget refraktion, dvs. fjernere
radiohorisont pga. såvel den større fugtighed i
den varme luft som større temperaturgradient.

Troposfærens højde varierer afhængigt af, om
det er sommer eller vinter, og afhængigt af, hvil-
ken breddegrad man befinder sig på. Dette
påvirker vores muligheder for at køre DX. Trop-
opausen er den øvere grænse for troposfæren
og kun troposfæren indeholder de såkaldte scat-
terceller, der reflekterer vores radiosignaler. Jo
højere tropopausen ligger, desto højere oppe
findes der scatterceller. 

Og jo højere scatter kan finde sted, desto større
signalstyrke og desto længere rækkevidde kan
man opnå, når man kører DX. Se figur 12 og 13.

En af årsagerne til de generelt bedre DX forhold,
der opleves om sommeren, kan være den højere
liggende tropopause om sommeren. Det er
sådan, at troposfæren når en højde på 17 km
nær ved ækvator, så derfor kan man forvente de
bedste troposcatterforhold i den ækvatoriale
zone. Dette argument støttes af CCIR kurverne
for strækningstab i den ækvatoriale zone, men
er ikke af særlig stor praktisk betydning, da du

3. og sidste del af en serie.

Figur 11. Tropscatter volumenet.
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næppe har tænkt dig at tage til ækvator, næste
gang du skal køre /P. 

Det er af meget større interesse om tropos-
færens højde varierer med 3-4 km på din egen
QTH. Vejrtjenesten i en større lufthavn nær din
QTH kan måske give oplysninger om dette. 

Figur 13. forholdet mellem antennegain og scat-
ter-volumenet.

Det du kigger efter, er turbulens og uregelmæs-
sigheder så højt oppe som muligt. Jetstrømme er
kraftige vinde ca. 10 km over jordoverfladen, og
de kan lige præcis give det, vi søger. 

Desuden vil en tættere atmosfære give mere
scatter, så et højtryk vil give bedre troposcatter -
især på afstande under 500 km. 
Tordenvejr kan medføre cumulunimbus skyer,
der når op i højder på 11-13 km. Måske vil et tor-
denvejr 300-400 km fra din QTH give bedre for-
hold i pågældende retning? 
Men du skal ikke forvente mirakler af troposcat-
ter. Andre former for udbredelse giver mirakler.

Den vigtigste kilde til information om tropos-
færen er MST radarer; du kan se en verdensdæk-
kende oversigt over MST radarer på

http://www.haystack.edu/iswg/iswg.html 

Der er en i Wales, som sender på 46,5 MHz med
en spidseffekt på 160 kW til en 104 x 104 m
antenne med en åbningsvinkel på 3,3 grader.
Sådan en radar kan måle en hel masse ting i mes-
osfæren, stratosfæren og troposfæren (pga. de
tre forbogstaver i disse ord kaldes dette en MST
radar), og hvad vigtigst er, at nogle af resulta-
terne er tilgængelige på internettet på adresser-
ne:
Aberystwyth, Wales:
http://mst.nerc.ac.uk/plots.html og 
http://mst.rl.ac.uk/plots_mst_latest.html 

Esrange, Kiruna:
http://www.meto.gov.uk/research/interproj/cwin
de/profiler/kiruna/index.html#.

Tromsø:
http://www.eiscat.se/raw/rtg/rtg.cgi?U

Radarbillederne viser, at scattersituationen ofte
er mere kompliceret, end det fremgår af de enk-
le tegninger, som jeg har præsenteret i det fore-
gående. Nogle af radarerne giver online-billeder
af ioniseringen 80-90 km over radarens position.
Her kan man endda se Es skyer og andre former
for ionisering, som kan være nyttige for en QSO.
Prøv at se 

http://www.irf.se/mst/MSTlatest.html 
som et eksempel på dette. 

Bemærk at links på internettet har det med at
ændre sig, så hvis de ikke mere virker må Goog-
le være din redning.

Figur 12. Tropopausens højde som funktion af årstiden.



OZ Juni 2006 _____________________________________________________________________________ 343

Antal scattere versus mistet antenneforstærk-
ning
Bøgerne taler om "mistet antenneforstærkning"
(på engelsk 'antenna gain loss'), som er et fæno-
men, der betyder, at større antenneforstærkning
ikke nødvendigvis fører til tilsvarende større felt-
styrke. Lad os se nærmere på dette forhold for at
se, om det har betydning for os. Troposcatter
kræver høj effekt og en stor antenne, men iføl-
ge lærebøgerne ikke mere end 30 dB antenne-
forstærkning i hver ende. Se figur 14. Antenner
med stor forstærkning vil 'belyse' et mindre fæl-
les område i troposfæren, som kan sprede signa-
let. Skønt intensiteten af radiosignalet på hver
enkelt scattercelle øges med kvadratet på
åbningsvinklen, vil det fælles område i tropos-
færen og dermed antallet af scatterceller falde
med samme tal i 3. potens. Resultatet er, at en
forøgelse af antenneforstærkningen med 3 dB
ikke vil give 3 dB forøgelse af signalstyrken, hvis
antenneforstærkningen i hver ende af udbredel-
sesvejen er i størrelsesordenen 25 til 30 dB eller
mere. Dette kaldes mistet antenneforstærkning.
Meget få af os har så store antenner til 144 MHz
eller 432 MHz, men når det gælder mikrobølger,
er over 30 dB antennegain ikke usædvanligt.
Heldigvis aftager tabet af antenneforstærkning,
efterhånden som afstanden vokser ud over 500
km, og ved 1.000 km mister man ikke antenne-
forstærkning, da kun den nederste del af det
fælles område i troposfæren spreder signalet.
Derfor behøver du ikke at bekymre dig om
mistet antenneforstærkning ved DX i den virke-
lige verden.

Fly-reflektion eller troposcatter
Fly-reflektion har ikke noget med troposcatter at
gøre bortset fra det faktum, at man kan have
svært ved at vide, hvilken udbredelsesform der
ligger bag en QSO. Det er min erfaring, at nogle
stationer 800-900 km væk dukker op på 144 MHz
i et minut eller to og så aldrig høres igen. Dette
gælder ikke for stationer, som jeg ved kan køre
EME - altså har stor effekt og stor antenne. De
kan køres konstant, så længe vi har antennerne
rettet den rigtige vej.

Ifølge VHF-UHF DXer, 1992, side 4-8 er signalstyr-
ken for reflektion fra ét Boing 747 fly på den rig-
tige position og i en afstand på:

300 km 15 dB mindre end troposcatter
600 km samme som troposcatter
800 km 15 dB større end troposcatter
950 km 20 dB større end troposcatter

Det kunne godt tænkes, at en hel del af de læn-
gere DX QSO'er skyldes reflektion fra fly. Jeg tror

nok, at foranstående tabel er beregnet for 144
MHz. Ifølge de informationer, som jeg har, kan
600 km QSO'er udføres på 1296 MHz med brug
af fly-reflektion med lavere strækningstab end
ved troposcatter. 
Et eksempel er de jævnligt forekommende
København-Stockholm QSO'er på 1296 MHz, der
finder sted under aktivitetstesterne, og som ser
ud til at følge flytider. 

Større rækkevidde på 70 cm end på 2 m
70 cm kan give længere rækkevidde end 2 m,
fordi:

a. lavere støjniveau i atmosfæren betyder, at
man bedre kan udnytte den støjsvage forfor-
stærker i sin 70 cm modtager

b. større strækningstab bliver kompenseret af
større antenneforstærkning, hvis man har
antenner af samme fysiske størrelse på de to
bånd

c. der oftere forekommer ducting, fordi en min-
dre 'tunnel' er stor nok

Hvorfor tror de fleste amatører så, at rækkevid-
den er mindre på 70 cm?
1. Der er færre aktive amatører,
2. Større antenneforstærkning mnedfører min-

dre åbningsvinkel, så chancen for at ramme
nogen bliver mindre

3. Det er svært at opnå samme sendeeffekt
4. I gamle dage var det vanskeligere at lave støj-

svage forforstærkere til 70 cm end til 2 m,
5. Større kabeltab
6. Mange tror at erfaringerne fra lokal FM trafik

kan overføres til DX QSO'er.

Konklusion
Troposcatter har følgende karakteristika på VHF,
UHF og SHF:

a) Troposcatter findes altid - nat og dag 365
dage om året - og kan medvirke til udbredel-
se når som helst. 

b) Signalstyrken er ret stabil, kun QSB på ca.13
dB på de korte afstande under 300 km og
nogle få dB på 500-900 km. Det meste QSB på
troposcatter sker på de korte afstande på 200-
300 km, hvor løftede forhold på 20 dB ikke er
usædvanlige. Forbedringen af signalstyrken
på troposcatter skyldes ofte forøget refrakti-
on, som formindsker scattervinklen.

c) Signalstyrken er ofte 10 dB bedre i sommer-
perioden eller ved højtryk, tydeligst for korte-
re distancer under 300 km.

d) Forøgelsen af strækningstabet er ca. 10 dB pr.
100 km op til 500 km og noget mindre pr. 100
km på længere distancer.
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e) Scattervinklen bør være så lille som mulig, da
hver grad i scattervinklen koster 9-12 dB i sig-
nalstyrke. Da udstrålingsvinklen i hver ende
forøger scattervinklen, er en lav udstrålings-
vinkel meget vigtig. Lav udstrålingsvinkel
kræver en antenne, der er placeret højt over
en godt reflekterende jord (større end 10 bøl-
gelængder), hvis det er fladt terræn.

f) Det udsendte signals polarisation bevares i høj
grad.

g) Troposcatter er uafhængig af frekvensen fra
under 144 MHz til 10 GHz, muligvis endda fra
50 MHz og opad. Med samme effekt og en
antenne med samme fysiske størrelse vil man
have samme rækkevidde på alle bånd fra
mindst 144 MHz til over 10 GHz.

h) Troposcatter giver over 300 km rækkevidde
dag og nat hele året rundt med 10 W SSB +
retningsantenne. De fleste DX stationer vil
have en rækkevidde på 700-800 km fra en
gennemsnitlig, fritliggende QTH. EME statio-
ner kan til daglig opnå troposcatter QSO'er
over afstande på 900-1.000 km med svag men
rimelig stabil signalstyrke.

Hvis der er "gode forhold", vil du have endnu
længere rækkevidde med mere begrænset
udstyr.
Der er mange specielle udbredelsesformer, som
du kan bruge når de er der:

Meteorologisk:
inversion
ducting

Reflektion:
fly-reflektion 
meteorscatter, MS
EME (reflektion på månen)

Kunstig:
transpondere i satellitter

Ionosfære:
ionosfærescatter (IS) på 50 MHz
sporadisk E-skip (ES)
aurora
trans-ækvatorial udbredelse (TEP - trans equato-
rial propagation)
uregelmæssigheder i felter (FAI - field aligned
irregularities)

Du har nu læst en hel masse om troposcatter og
ved at du til hver en tid kan opnå gode række-
vidder på VHF og UHF blot du kører SSB og har
en vandret beam. Tilbage er der kun at du gør
forsøget - du bliver ikke skuffet, teorien virker
også for dig. Og det bliver lettest for dig hvis du

prøver at være med i aktivitetsstesterne den
første tirsdag i måneden kl. 19 omkring 144,300
MHz og den anden tirsdag i måneden kl. 19
omkring 432,200 MHz.
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Sölvesborg

Af Christian Stödberg, SM6VPU
oversat af: OZ1CCM Kjeld Holm
Gyvelbakken 11

4400 Kalundborg

Opførelsen af Sölvesborg mellembølgestation
blev påbegyndt i 1982, og stationen blev taget i
brug i 1985 som erstatning for den da mere end
pensionsberettigede Hörby sender, som i flere år
kun havde overlevet på kunstigt åndedræt.
Udgift: 25,4 millioner SEK (47,5 millioner SEK
januar 2006), 1500 ton beton, 140 ton stål, 100
km kobbertråd og 20.000 arbejdstimer.

I Hörby blev den første sender, en Telefunken,
taget i brug allerede i 1937, og den var i drift
frem til krigens slutning, hvor det var svært at
skaffe rør og reservedele fra Tyskland. 

Figur 2. Mastefod med antennehusene

Den blev senere erstattet af en Standard Radio
sender på 100 kW fra Storbritannien, og den var
i drift, indtil Sölvesborg blev taget i brug. 100
kW senderen blev skrottet, fordi lokalerne skulle
anvendes til andre formål. Hörby senderen var så
nedslidt, at teknikerne hver morgen bad en bøn
for at den skulle starte. Samme år som Sölves-
borg blev taget i brug, blev masten i Hörby ned-
taget. Senderen fra 1937 blev stående intakt og
er nu kommet på museum i Königs Wusterhau-
sen i Tyskland.
Med Sölvesborg fik den svenske mellembølgera-
dio et løft, efter en årrække med konstante ned-
læggelser af mellembølgesendere rundt om i
Sverige. Med en sender på 600 kW dækker man
stort set hele Nord- og Centraleuropa i døgnets
mørke timer og en del af Sydsverige og landene

- den sidste megastation på mellembølge?
Men måske får mellembølge og kortbølge et løft med DRM?

Figur 1. 
Masterne i strand-
kanten (med tilla-
delse fra fotografen
Harald Lutz).

O Z
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langs Østersøkysten i dagtimerne. Sölvesborg er
først og fremmest konstrueret til at give
dækning uden for Sveriges grænser. Om morge-
nen sendes Sveriges Radios P1 frem til kl. 8, og
om aftenen efter kl. 16 sendes SR's udlandspro-
gram Radio Sweden frem til kl. 00.30. 
For at skåne den store sender flyttede Teracom
en 10 kW Marconi sender ned fra den nedlagte
mellembølgestation i Sundsvall for at sende SR's
P1 om dagen. Marconi senderen havde bedre
dækning end forventet, men i midten af 90'erne,
da det begyndte at knibe med rør til Marconi
senderen, stod senderen af med et ordentligt
brag! 

Figur 3. Sender Telefunken S 4006

Senderen i Sölvesborg (1 stk.) er fra Telefunken
og af typen S 4006. Udgangseffekten er 600 kW
AM eller DAM. Rør 2 stk. TH 558 (modulatorrør
og udgangsrør) og 1 TH 561 (driverrør til
udgangsrøret). Alle rørene er vandkølede. Ud
over disse er visse spoler, modstande og free-
wheel dioder vandkølede. I øvrigt er hele sende-
ren luftkølet med forceret køleluft på visse
udsatte steder såsom rørsokler, store kondensa-
torer og effekttrin. Stationen fjernbetjenes fra
kortbølgestationen i Hørby og tilses en gang om

ugen. Senderens virkningsgrad er ca. 72%, hvil-
ket er nær ved det teoretisk mulige. Til stationen
hører der to antennemaster på 135 m, som fødes
via to styk 350 m lange trykluftisolerede føde-
kabler. Masterne står nærmest i vandkanten
uden for Sölvesborg i et område, der kaldes
Listerlandet ude på en odde, Björkenabben, og
drager fordel af et fænomen, som kaldes "sea
gain". Bygningen med stationen er også forbe-
redt til yderligere en megasender, men af spare-
hensyn blev det aldrig aktuelt. Det er sandsynligt
- som det ser ud nu - at Sölvesborg er den sidste
megastation på mellembølge, er blevet opført
og taget i brug. Men måske får mellembølge og
kortbølge et løft med DRM?

Tekniske data Sölvesborg mellembølgesender:
Koordinater: 55°59'N 14°40'E
Sender: 1 x 600 kW Telefunken S 4006
Antenner: 2 x 135 m gittermaster (1 meter over
havet) 
Antennekonstruktør: Smedjebacken-Boxholm
Montering: Wibe
Hovedretninger: 65° og 255°, senderen er
afskærmet mod syd og udsender kun 400 kW i
den retning, fordi den deler frekvens med andre
stationer. I retningen mod nord reduceres effek-
ten desuden af jordtab.
PEP: 600 kW
ERP: 2000 kW i hovedretningerne
Antenneforstærkning: 3,7 dB
Modulatorrør og udgangsrør: 2 stk. TH558
Driverrør for udgangstrinnet: 1 stk. TH561
Virkningsgrad: 72%
Arbejdsfrekvens: 1179 kHz
Se også: http://hem.passagen.se/longwave/
Billederne: Teracom og Harald Lutz 
Faktaoplysninger fra Teracom Hörby AM-station.

Figur 4. Udgangsrøret TH558. 
(TR note: Røret er den høje dims midten.
Røret er 32 cm i diameter og 65 cm højt.) 

O Z
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I OZ  for april 2006 kunne man læse, at der ville
der blive afholdt valgmøder i Ballerup og
Esbjerg, hvor kandidaterne til årets valg til EDR's
styrende organer kunne få lejlighed til at præs-
entere deres visioner for foreningen. 
Initiativet til møderne var taget af OZ7IS og
OZ1FF ud fra den konklusion, at nu hvor der for
første gang i mands minde er kampvalg til for-
mandsposten, så ville det være hensigtsmæssigt
at bringe kandidaterne sammen, så vælgerne på
denne måde kunne danne sig et indtryk af per-
sonerne bag de enkelte kaldesignaler og stille
spørgsmål til deres visioner for EDR's fremtid.

Et udsnit af tilhørerne i København

Knap 50 personer fra kredsene vest for Store-
bælt havde fundet vej til mødet hos OZ5ESB i
Esbjerg den 17. maj. 

OZ1IZB stiller spørgsmål

Mødets dirigent OZ1CBQ, Ronald, startede med
at præsentere de fremmødte kandidater til for
mandsposten, HB og RM. Herefter fik de to for-
mandskandidater OZ1HYP, Jørn og OZ7S, Sven
lejlighed til at præsentere deres valgoplæg.

Efterfølgende udspandt der sig en livlig debat
mellem formandskandidaterne indbyrdes og
mødedeltagerne om en lang række spørgsmål.
Et af de varme emner var holdningen til fore-
nings struktur omkring RM, HB og lokalafdelin-
gerne. Der blev argumenteret for afskaffelse af
RM, men også for bevarelsen heraf. 

Andre interessante emner var synligheden og
åbenheden i foreningens ledelse,  HQ-stationen
i Odense, EDR.DK, OZ i farver og A4-format, kon-
torets aktiviteter, hvervning af nye medlemmer,
ungdomsarbejde via spejderbevægelsen, EDR's

I tekst og billeder bringes her nogle indtryk
fra valgmøderne i henholdsvis København

og Esbjerg.
I København var omkring 35 personer mødt

frem, medens deltagerantallet i Esbjerg  nåede
op på 50.

Foto og tekst OZ7IS og OZ1FF

De to kandidater præsenterer deres visioner i Esbjerg
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De gør det igen !
OZ6FRS indbyder til Sjællands Største Ham Loppemarked

300 glade amatører besøgte vort herlige arrangement sidste år.
Igen i år bliver det på Foreningscenteret Pedersholm i Frederikssund

19. August 10.00 - 16.00.
* Kræmmere med masser af gode sager
* Borde med gode ting i kommission
* Plads inden døre i tilfælde af dårligt vejr
* Slyngelstue med sandwich, pølser og væsker
* Mulighed for at køre radio på HF/VHF
* Konkurrence på indgangen, der kun koster 10 kr.
* Gratis løgn og sludder mand og mand imellem

Kræmmere bestiller bordplads, størrelse: 75 cm x 125 cm, a. 25,00 Kr. 
Ting der ønskes solgt i kommission mærkes med mindstepris og call/navn.

Vi beregner 10 % af de første 1000 kr og 5 % derover i kommission pr. sælger.
Send en E-mail til olekoefoed@mail.dk, hvis du vil have et bord.

Velkomstkomiteen i København

afholdelse af certifikatprøver, internationalt
samarbejde, støtte til OZ7IGY m.m. 

Efter en kort pause fik de fremmødte HB- og
RM-kandidater lejlighed til at præsentere og
debattere deres holdninger til de forskellige
spørgsmål. 

Efter knap 3 timers spændende og saglig debat

kunne dirigenten afslutte mødet og ønske kan-
didaterne et godt valg.

OZ5ESB takker alle de fremmødte for deres
interesse for arrrangementet, som vi gerne gen-
tager i 2008.

Vy 73 de OZ1FF - Kjeld

Intet valgmøde uden en forfriskning. 
I København var det OZ7IS der stod 

for den opgave.



OZ Juni 2006 _____________________________________________________________________________ 349

CContesting -
Conteststof -

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

Contesting

Redaktion:

HF- CONTESTKALENDER.
Regler for contester og oversigt over næsten alle de contester, der eksisterer, ses lettest på følgende adres-
ser: SM3CER: http://www.sk3bg.se/contest/

DL Contest Journal: http://www.shindingen.de/dlcj/index.html
WA7BNM: http://www.hornucopia.com/contestcal/

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

DATO VARIGHED BÅND MODE
1'STE SØNDAG I MÅNEDEN 09.45 - 10.45 lokal tid 80M  3520- 3560 CW
1' STE SØNDAG I MÅNEDEN 11.00 - 12.00 lokal tid 80M  3720- 3770 SSB
1' STE TORSDAG I MÅNEDEN 19.00 - 20.00 lokal tid 28,010 - 28,060MHz cw

20.00 - 21.00 lokal tid 28,500 MHz +/- 50 kHz ssb
21.00 - 22.00 lokal tid 29,600 MHz +/- 80 kHz fm
22.00 - 23.00 lokal tid digi

Regler: 80 m og 10 m testerne se EDR's hjemmeside
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

Juni.
All Asian DX Contest, CW 17-18 0000-2400
SMIRK Contest 17-18 0000-2400
DIE Contest 18 0600-1200
Ukrainian DX DIGI Contest 24-25 1200-1200
His Maj. King of Spain Contest, SSB 24-25 1200-1200
Marconi Memorial HF Contest 24-25 1400-1400
Juli.
RAC Canada Day Contest 01 0000-2359
Venezuelan Ind. Day Contest02-03 01-02 0000-2359
WLOTA Contest02-03 01-02 0600-1200
DL-DX RTTY Contest02-03 01-02 1100-1059
Original QRP Contest 01-02 1500-1500
DARC 10-Meter Digital Contest 02 1100-1700
IARU HF World Championship 08-9 1200-1200
FISTS Summer Sprint 08 1700-2100
CQ Worldwide VHF Contest 15-16 1800-2100
RSGB Low Power Field Day 16 0900-1600
RSGB IOTA Contest 29-30 1200-1200

Hvordan vælger  man den rigtige station?
Skal man vælge imellem de mange tekniske rapporter
med specifikationer helt ned i detaljerne, skal man
bare følge sin intuition eller gøre som K3MD?
I National Contesting Journal fra Maj/ Juni 2006 har
John K3MD skrevet en lille artikkel med titlen "My IC-
7800".

Den handler om hvordan han afprøvede og resonere-
de sig frem til den endelige beslutning.
Den beskriver udvælgelsesproceduren, som den sikkert
foregår for manges vedkommende, nemlig en blan-
ding af uafprøvede specifikationer, anmeldelser, mund
til mund metoden, men ikke mindst egen intuition,
som efterfølgende ikke lader sig forklare.
Han besluttede at udskifte sin, i øvrigt velfungerende,
FT-1000MP, med en Elecraft K2/100, på baggrund af de
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fremragende testresultater, som på et tidspunkt var til-
gængelige på ARRL webside.
K2/100 er en god QRP/ DXpedition station, men da det
kom til afprøvning i en contest, fandt han at justering
af DSP'en lidt for ofte medførte et utilsigtet QSY til et
andet bånd?
Den næste station han blev anbefalet at interessere sig
for var Ten- Tec Orion.
Orion har en fantastisk modtager, en god station, med
masser af luft imellem komponenterne, men vejede
rent fysisk, efter K3MD's mening, alt for lidt!
Jeg kommer her til at tænke på markedsføringen af
japanske fotokamerarer i sin tid ofte blev mødt med
argumentet: De vejer for lidt!
Et postulat der blev fremsat uden skelen til præstetio-
nerne iøvrigt.
Næ næ, et tysk spejlreflekskamera på et par kilo og
med 6x6 format, det vidste man hvad var.
Nå tilbage til John K3MD's afprøvninger, hvor han
nævner, at de første Orion på markedet havde softwa-
refejl, der gjorde at man måtte stoppe midt i contesten
og lave et reset af computeren.
En fejl der formodentlig hurtigt er blevet rettet (red.).
Der er tilsyneladen forskel på de to modtagere, hvor
hovedmodtageren åbenbart er bedre.
Herefter vendte han sine øjne mod IC-756 Pro III.
Denne station fik en lunken modtagelse af ARRL's
laboratorium.
I prøvestanden der, udviste den evne til at blokere
overfor kraftige signaler, altså dynamikområdet var
ikke så godt som forventet.
Stationen fungerer imidlertid godt i praksis, hvilket
kan skyldes at de fleste amatører ikke har de store
antenner, der skal til for give tilstrækkeligt med
tætliggende signaler for derved at presse modtageren
ud over grænsen.
K3MD nævner flere fordele som RTTY- modem og
Band Scope, sidstnævnte gør det er muligt at finde de
rolige steder i båndet meget hurtigt.
Dog er det nemt at indstille modtageren så den ikke
lader sig blokere så nemt.
15 KHz Roofing filteret fra IC-7800 kan benyttes i den-
ne station uden problemer og forforstærkeren er også
identisk.
Dette er den første station, hvor han har kunnet have
aktiveret forforstærkeren på 20- og 15m under en con-
test uden at få blokeret stationen fuldstændigt.
Alligevel blev det heller ikke blev denne station han
valgte.
I mellemtiden var FTDX-9000 blevet markedsført kraf-
tigt, så det blev et spørgsmål om at vente på denne
station eller vælge IC-7800, der allerede var på marke-
det.
K3MD har taget omtalen på <eham.net> for pålyden-
de.
Her var de tidlige omtaler af FTDX-9000 ikke så gode
som dem der blev tildelt Orion.
Efter alle disse overvejelser vælger han en IC-7800 og
skriver at udpakningen og tilslutningen  af denne sta-
tion oplevelsesmæssigt var helt på højde med hans
første EME QSO eller 1296MHz QSO.
Det tror pokker, til den pris (red).
Herefter kommer han med en detaljeret beskrivelse,
og lovsang af af de fleste features i IC-7800, hvor jeg
dog bemærker at han mest sammenligner med Ten-Tec
Orion, så den må alligevel have gjort et godt indtryk
på ham.

Modtageren i IC-7800 er bemærkelsesværdig støjsvag,
så ICOM- folkene må nok have taget sig sammen til at
forbedre audio-delen.
ICOM's audio er i almindelig ikke noget at prale af, og
kunne nok for meget små penge været designet med
mere støjsvage transsistorer og en smule filtrering for
mange modeller siden (red).
Det finansielle løste han ved at bruge de penge han
ellers betalte af, på nu udbetalte pantebreve.
En anden een må kigge i pengepungen og konstatere,
at den gamle IC735 nok skal holde lidt endnu, så hvis
der kan bare blive til lidt reservedele vil det være helt
fint.
Det var så John K3MD's måde at finde sin station på,
eller var det?
På de respektive hjemmesider, fra OZ, kan man finde
følgende priser:
NORAD: IC-7800, 200W koster 73000,00 DKr.
Betafon: YAESU FT-1000MP Mark V koster 27000,00
DKr.
Betafon tilbyder også YAESU FTDX 9000 serien, men
der er ingen prisangivelse.
På <www.mwe.dk/YAESU.htm> opgives følgende pri-
ser:
YAESU FTDX 9000, 200W koster 48900,00DKr.
YAESU FTDX 9000 D, 200W koster 83995,00DKr.
Ten-Tec Orion ex. antennetuner koster $3995 i USA.
Ten-Tec Orion med antennetuner koster $4295 i USA.
<www.tentec.com>

Exit cyclus 23?
Februar 2006 havde næsten ingen solpletter og det
indikerer, at vi er tæt på at cyclus 23 har nået bunden.
Hos NASA afventer man derfor nogle måneder uden
solpletter.
Den første synlige solplet herefter er ikke nødvendig-
vis ensbetydende med starten af en ny cyclus.
Der er et par betingelser der skal være opfyldt foru-
den.
De "nye" solpletter skal komme i et bånd på hver halv-
kugle af solen og de skal have modsat polaritet at dem
fra cyclus 23.
Den første betingelse kan man, som amatør, nok klare
at følge med i.
Se på <www.tycho.dk>, der kan man dagligt følge med
i solens liv.
Den med modsat polaritet er noget vanskeligere for en
amatør, og jeg har ikke umiddelbart kunnet finde en
beskrivelse af metoden.
Men spændende bliver det.
De garvede contestdeltagere gør som altid, finder de
gamle contestlogge frem, som tidsmæssigt passer til
perioden i solens liv, og derfra prøver at lave en forud-
sigelse for sæsonen.
Sådan noget gemmer du måske ikke på?
Vel, så må du bare være på 100%.
Åbningerne på båndene ud over europa er sylespidse
og man misser nemt en åbning ved lige at tage et 15-
20 minutters power nap på sofaen.
Den populære version af hvornår den cyclus 24 begyn-
der lyder på tidligt i 2007.
Den mest negative lyder på 2008!
Dem der gider vente kan se frem til solpletaktiviteter
der er 30- 50% større end i cyclus 23.
Jeg har hentet lidt detaljer om solpletter på internet-
tet.
Godt vi stadig har disse 600 ohms forbindelser, hi.



På <www.rummet.dk> kan man læse følgende svar fra
Susanne Vennerstrøm- Danmarks Rumcenter, i brevkas-
sen:

Solpletter er mørke pletter på solens overflade. De kan
være af meget forskellig størrelse, men en stor solplet
er mange gange større end Jorden. 
Der er ikke altid lige mange pletter. De dukker pludse-
ligt op, og kan ses i nogle uger eller måneder, hvoref-
ter de forsvinder igen. Antallet varierer cyklisk fra sol-
pletminimum til solplet maximum. 
Der er ca. 11 år mellem to på hinanden følgende mini-
mer. 

Pletterne observeres fortrinsvist i to bånd omkring
solens ækvator. Ved starten af en ny solpletcyklus, duk-
ker de første pletter op på omkring 30-40 graders
bredde på begge halvkugler. De to bånd bevæger sig
derefter langsomt mod ækvator, som de når i slutnin-
gen af cyklusen, dvs efter ca. 11 år.
Solpletter ser mørke ud fordi de er koldere end resten
af soloverfladen. Mens soloverfladen er omkring 5700
grader varm er solpletterne "kun" ca. 4500 grader. 
Grunden til at pletterne er kolde er, at der er et meget
kraftigt magnetisk felt i dem. Den varme/energi solen
udstråler dannes midt inde i solen, og transporteres
ved forskellige processer ud til soloverfladen, hvor den
udstråles. 

Solen består af varm luft eller gas, og i de yderste lag
transporteres energien ved at varm luft strømmer op
mod overfladen, mens kold luft synker ned; næsten
som vand der koger. 
Man mener at de magnetiske felter i solpletterne
bremser luftstrømningen, og der hvor solpletterne er,
kommer der derfor ikke så meget varme op til overfla-
den.
11-årsvariationen af solpletterne hænger sammen med
en 11-års variation af solens magnetfelt, hvor solens
nordpol og sydpol bytter plads.

<www.tycho.dk>
Beregning af solplettallet. 
Solplettallet er ikke direkte antallet af solpletter på
Solen, men beregnes udfra følgende formel: 
R = k * (10*g + s) 
hvor R er solplettallet, g er antallet af solpletgrupper, s
er det samlede antal pletter i alle grupper og k er en
konstant, der angiver observationernes "effektivitet".
Denne konstant er et tal mellem 0 og 1. 
Hvis der på Solen er fem grupper (g = 5) og det samle-
de antal pletter i disse grupper er 87 (s = 87) og obser-
vationernes effektivitet vurderes til at være 86% (k =
0,86), så finder man et solplettal på R = 0,86 * (10*5 +
87) = 118. 

<hans.kristensen.person.emu.dk/solplett.htm>
På denne side er der en beskrivelse af en simpel hjem-
melavet solpletindikator, lavet af en almindelig pris-
mekikkert, et stykke hvidt karton og et par træpinde.

Se aldrig på solen med det blotte øje eller direkte gen-
nem en kikkert, og pas på med focuseringen, okularet
kan blive beskadiget ved opvarmning!
Til de fleste astronomiske kikkerter medfølger udstyr
til den slags observationer, og her bør man følge
instruktionerne nøje.

WRTC 2006
Fra det svenske QTC Maj 2006 har jeg sakset følgende.
Thomas PY2ZXU/ SM0CXU fortæller, at han måtte
erkende, at hans deltagelse som Single opr. single
band i udvalgte contester ikke havde givet point nok
til at blive udtaget til WRTC, hvor han havde håbet at
danne hold med Teemu SM0WKA.
Det bliver derimod Thomas OZ1AA, som skal danne par
med Teemu i WRTC i Brasilien 5-10 juli 2006.
Thomas bliver sponsert af YASME Foundation.
Som godkendte dommere findes iøvrigt SM3CER Janne
og SM3DMP Thomas.

WRTC organisationen har en særdeles velfungerende
hjemmeside på <www.wrtc2006.com> hvor kan man
finde utroligt mange oplysninger om dette arrange-
ment.

Baggrund for WRTC.
The World Radiosport Team Championship - WRTC-
repræsenterer en udvalgt samling af nogle af verdens
bedste operatører.
Det er 5' gang arrangementet foregår.
Man startede i 1990 i Seattle, USA. 
Lokaliteten er Florianopolis i delstaten Santa Catarina,
Brazilien
De er udvalgt regionalvis og kommer fra 35 forskellige
lande og alle kontinenter, og skal konkurrerer på sam-
me vilkår, det vil sige med samme stationer, antenner
og logprogram.

Det hele skal foregå over 24 timer i perioden 08- 09 juli
1200-1200 UTC, og man deltager som 2- mandshold.
Det er IARU HF World Championship contesten der er
basis for konkurrencen.
Det anvendte logprogram kobles op i et network, så
man på kontrolstedet kan følge alle hold "live".

Lidt om regler
Her er lidt om regler for nogle af de kommende contester.
De er i meget kort form, men kan måske hjælpe nogen
igang, som lige er dumpet ind i en løbende contest.

Juni.
All Asian DX Contest, CW                       
Dato: 18-19 
Tid: 0000-2400 UTC
Mode: CW
Bånd: 160, 80, 40, 20, 15 og 10m
Rapport: RST + alder
Logadresse, email: <aacw@jarl.or.jp>
Logadresse, papir: JARL, All Asian Contest, 170-8073,
Japan
Deadline: 30 juli 2006
DIE Contest, Spanish Islands Award
Organisator: URE
Dato: 19 
Tid: 0600-1200 UTC (6 timer)
Mode: SSB, CW og RTTY
Bånd: 80-40-20-15-10 m  
Rapport: RST + serie nummer, satrt med 001.
Logadresse, email: <ea5aen@ea5ol.net>
Logadresse, papir: EA5AEN, P O Box 11055, VALENCIA,
SPAIN
Deadline: Senest 60 dage efter contest.
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His Maj. King of Spain Contest.
Dato: 25-26 
Tid: 1200-1200 UTC
Mode: SSB
Bånd: 1840-1850, 3600-3650, 3700-3800, 7045-7100,
14125-14300, 21151-21450, 28255-29200 kHz.
Klasser:
Single Operator, All Band
Single Operator, Single Band
Multi-Operator, kun All Band
Rapport: RST + serie nummer, start med 001
Logadresse, email: <concursoshf@ure.es>
Logadresse, papir: URE - Concursos HF, P O Box 220,
28080 MADRID, SPAIN
Deadline: 25 juli.
Marconi Memorial HF Contest
Dato: 25-26 
Tid: 1400-1400 UTC
Logadresse, elog: <ik6ptj@qsl.net>
Logadresse, papir: ARI sez.di Fano POBox 35 61032
FANO (PS)  I T A L Y
Deadline: 30 dage efter contest.
Logprogram: <http://www.qsl.net/ik6ptj/marconi.htm.>

Juli.
DL-DX RTTY Contest 
Dato: 02-03
Tid: 1100-1059
Logadresse e-log: <logs@drcg.de>
Deadline: 10 august 2006

IARU HF World Championship                     
Dato: 09-10 
Tid: 1200-1200 UTC
Mode: Kun Phone, kun CW eller Mixed mode
Klasse:  Single opr., Multi opr./ single TX, kun mixed
mode
Rapport: RST + ITU zone (OZ er zone 18)
Logadresse, elog: <iaruhf@iaru.org>
Logadresse, papir: 
IARU HF Championship, IARU International Secretariat
Box 310905, NEWINGTON, CT 06111-0905, USA
Deadline: 12 august.

CQ WW RTTY DX Contest 2005.
Der blev indsendt 1361 logge mod 1250 i 2004.
De indsendte logge indeholder 614.705 QSO'er med
13.385 forskellige kaldesignaler.
Der var deltagere fra alle kontinenter undtagen
Antarktic, ialt 110 lande deltog.

Single opr. All Band Low Power.
Nr.Call Q's Point Zoner Lande US/VE Score
1 OZ9GA 803 1861 61 179 61 560.161
2 OZ2JP 383 852 44 124 16 156.768
3 OZ6TL 249 576 45 107 15 96.192
4 OZ1JTE 233 544 45 110 8 88.672
5 OZ1GDO 42 111 15 24 11 5.550
Checklog: OZ4EL, OZ8ABE.

Resultater

SARTG
Er en forening til udveksling digital kommunikation på
amatør båndene, og de udgive tidsskriftet SARTG news
4 gange om året med omtale af  artikler om program-
mer,  tester, teknik, gode web-adresser m.m. kontin-
gentet er 110 kroner om året.
Foreningen kan kontaktes via internet ved SM4LLP
Lennart.grone@bahnhof.se. Eller læs hjemmesiden
www.sartg.com.

DX-ekspeditioner
I året 2006 har der allerede været flere ekspeditioner,
den nok mest kendte er 3YØX Peter I  Island ekspediti-
on der blev afholdt i tiden 8 -19 februar der blev kørt
ca. 87.000 QSO, men hvor mange SWLs har så logget
dem?. Har du haft den oplevelse at lytte til en DX-eks-
pedition, og fået QSL der fra, ellers se DX-spalten i OZ
om der er ekspeditioner eller lande du endnu ikke har
fået QSL fra. Ekspeditionerne ser gerne der bliver sendt
lidt penge med til QSL, som hjælp til ekspeditionen, da
det ikke er billigt at afholde turen, for at vi kan få et
nyt prefix i loggen.

Båndrapport fra OZ-DR2197

Call Dato/UTC Mhz Info.
A41ND 06.04/1135 21
7Z1UG 06.04/1152 21
7Q7HB 07.04/1414 21
3B8MM 11.04/1458 21
R3K 12.04/1331 14 QSL: RN3DK
TF3ZA 12.04/1521 14
R45G 12.04/1550 14 QSL: RK3DZB
CO8LY 13.04/0519 7,0
WP4U 13.04/1212 21
3B8CF 13.04/1224 21
8P6QM 13.04/1353 21 MM-NET
HBØ/IZ1DSH 22.04/1600 7,0
TI4CF 23.04/0526 7,0
J79XBI 28.04/0555 7,0
5Z4DZ 29.04/1542 18
YB1BAD 03.05/1250 21 QSL: ON4RU

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL

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

Redaktion:
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HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest
MAJ
CW Points Multi Score
1 OZ1GX 79 22 1738
2 OZ2NYB 84 20 1680
3 OZ1LJ 66 19 1254
4 OZ4QX 64 18 1152
5 OZ7XE 57 18 1026
6 OZ3MC 32 8 256

Fone
1 OZ3MC 193 45 8685
2 OZ8DK 188 43 8084
3 OZ4NA 171 47 8037
4 OZ1XV 175 42 7350
5 OZ0PL 157 39 6123
6 OZ5VY 169 36 6084
7 OZ1GX 149 40 5960
8 OZ7XE 144 41 5904
9 OZ6KH 134 37 4958

10 OZ8SA 132 36 4752
11 OZ0CP 114 33 3762
12 OZ0SW 116 31 3596
13 OZ4QX 113 31 3503
14 OZ9EC 95 28 2660
15 OZ3JU 85 25 2125
16 OZ1HYI 72 29 2088
17 OZ8YP 72 26 1872
18 OZ9IS 67 26 1742
19 OZ1AWG 67 25 1675
20 Z1LJ 42 12 504
21 OZ1EQC 23 9 207
22 OZ9HMN 22 6 132

Klub fone
1 OZ1ALS 165 39 6435
2 OZ2NYB 105 33 3465
3 OZ7HAM 60 22 1320

QRP cw
1 OZ5RM 102 23 2346
2 OZ8PG 90 20 1800
3 OZ5AEV 85 18 1530
4 OZ0QRP 83 17 1411
5 OZ8T 42 10 420

QRP fone
1 OZ8PG 231 42 9702
2 OZ1GDI 220 40 8800
3 OZ8T 39 12 468

10m. aktivitetstest
MAJ

Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ0TE 13 10 10984
2 OZ4DR 14 8 10329
3 OZ2OS 4 4 6743
4 OZ8SMA 6 5 6103
5 OZ4QX 6 4 4981
6 OZ7EX 3 3 3721
7 OZ2PBS 5 2 1223
8 OZ4TP 2 2 1125
9 OZ7HX 2 1 593

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 16 12 17243
2 OZ2PBS 14 10 14966
3 OZ4DR 11 7 11990
4 OZ8SA 12 8 8081
5 OZ4BM 9 7 7245
6 OZ1ALS 6 4 6526
7 OZ4TP 4 4 5768
8 OZ8WQ 9 6 5381
9 OZ7HX 5 3 5217

10 OZ7EX 4 2 1252
11 OZ8FU 4 2 1096

Klasse C.
FM
1 OZ2PBS 2 2 1072
2 OZ7HX 2 1 614
3 OZ3BEN 3 1 586
4 OZ4DR 2 1 564
5 OZ4TP 1 1 560
6 OZ8SA 1 1 534

Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 4 4 4268
2 OZ2PBS 1 1 527

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ4DR 10329 11990 564 0 22883
2 OZ3BEN 0 17243 586 4268 22097
3 OZ2PBS 1223 14966 1072 527 17788
4 OZ8SA 0 8081 534 0 8615
5 OZ4TP 1125 5768 560 0 7453
6 OZ7HX 593 5217 614 0 6424
7 OZ7EX 3721 1252 0 0 4973

Denne gang vil jeg starte med 10 meter NAC testen.
Jeg skal da lige love for at der både var gode forhold
og mange deltagere. Det var glædeligt at se, da logge-
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Generelle regler for OH diplomer
OH diplomer er det officialle bevis for Det Finske Radio
Amatør Forbund. Alle diplomer er tilgængelige for
radio amatører, radio amatør klubber og SWL's. For
disse diplomer skal du have haft kontakt med stationer
beliggende i Finland (inkl. OH, OH0 og OJ0). Du kan
bruge alle frekvenser, CW, Fone og/eller Digital modes.
Alle kontakter skal være kørt efter 10-06-1947. For
OHA-500, er QSO'er kørt efter 01-02-1967 gyldige.
Kontakter med /AM og /MM stationer er ikke gyldige.
Kontakter via repeatere er heller ikke gyldige. For for-
skellige stationer, accepteres hvert forskellig call. Hvis
samme statiom har været i forskellige call områder
(eks. OH3RM og OH3RM/7), tæller stationen som 2 for-
skellige stationer. Hvis en station bruger et call med /M
eller /P, tæller stationen som én station uden /M eller /P.
(eks. OH2A og OH2A/P, er den samme station og tæller
altså kun som én).
Listen med kontakter, som inkluderer call's på kørte
stationer og datoen for kontakterne, skal være i call
områder og i alfabetisk orden. (eks. OH1A, OH1B,
OH2A etc.). Hvis du ansøger om mere end ét diplom
samtidig, er én liste nok. Du skal tydeligt markere hvil-
ke diplomer, du ansøger om. Kontakter kørt med for-
skellige call´s og fra forskellige QTH´s accepteres hvis
ansøgeren er den samme. Markér i ansøgningen hvis
du ønsker det benyttede bånd eller mode markeret til
diplomet.
Alle kontakter, til ansøgningen om OH diplomer, skal
vedlægges QSL-kort. Ansøgningen skal være under-
skrevet af 2 radio amatører eller diplom manageren fra
din egen klub.
Send herefter ansøgningen til:
SRAL/Award Manager
P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finland

Diplom gebyret er 5 euro, 8 USD eller 10 IRC pr. diplom

OHA
Finske stationer skal have kontaktet mindst 9 amter på
2 forskellige bånd.

Amterne er: OH0, OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6,
OH7, OH8 og OH9. 
Europæiske stationer skal have kontaktet mindst 9
amter. Ingen bånd restriktioner. 
DX stationer skal have kontaktet 5 fulde amter. Ingen
båndrestriktioner.
Disse OH8 stationer tæller til OH9, hvis kontakterne er
kørt før 01-06-1954:
ND, NJ, NS, NV, NX, OA, OB, OC, OG, OI, ON, OP, OQ,
OR, OU, OX, OZ, PA, PB, PD, PF, PL, PM and PQ.

OHA-100

Kontakter med mindst 100 forskellige Finske stationer,
sådan at alle 10 amtaer er kørt på 2 forskellige bånd.
Andre regler er de samme som reglerne for OHA diplo-
merne.

OHA-300
Finske stationer skal have haft kontakt med 300 for-
skellige Finske stationer, sådan at alle 10 amter er kørt
på 3 forskellige bånd.
Europæiske stationer skal have haft kontakt med 150
forskellige stationer, sådan at 9 amter er kørt.
DX-stationer skal have haft kontakt med 75 forskellige
stationer, sådan at 5 amter er kørt.

Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

ne kom ind. Desværre var jeg ikke med på grund af
andre gøremål, men det glæder mig, at det var en god
aften for de der deltog. Det er jo altid lidt sjovere når
der er åbent på båndet. 
Aktivitetstesten på 80 meter var mange steder generet
af støj  og meget QSB. Det var ikke alle der fik fuldt
udbytte denne søndag. Det er rart at høre så mange
nye stemmer i testen. Jeg håber i vil fortsætte selvom
det ikke lige blev  til en 1. plads denne gang.

QRP stationerne var ikke særlig godt repræsenteret
denne gang, men det kan jo skyldes at det var en af de
store konfirmationssøndage.
Husk nu at sende loggen ind. Jeg mangler et par styk-
ke - godt og vel - denne gang.
På genhør  den 2. juli til 80 m testen og  den 6. juli til
10 m NAC testen.

Vy 73 de
Gunnar, OZ1GX
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Andre regler er de samme som reglerne for OHA diplo-
merne.

OHA-500
Det Finske Radio Amatør Forbund (SRAL) udgav dette
diplom i 1967 for Findland's 50' Uafhængigheds Dag.
Finske stationer skal have haft kontakt med 500 for-
skellige stationer.

Europæiske stationer skal have haft kontakt med 250
forskellige stationer og DX-stationer skal have haft
kontakt med 125 forskellige stationer.

Andre regler er de samme som reglerne for OHA diplo-
merne.

OHA-600

Finske stationer skal have haft kontakt med 600 for-
skellige stationer, sådan at alle 10 amter er kørt på 5
forskellige bånd.

Europæiske stationer skal have haft kontakt med 300
forskellige stationer, sådan at alle 10 amter er kørt på
2 forskellige bånd.

DX-stationer skal have haft kontakt med 150 forskelli-
ge stationer, sådan at 5 amter er kørt på 3 forskellige
bånd.

Andre regler er de samme som reglerne for OHA diplo-
merne.

Info: www.sral.fi

Vy 73' de oz2lgd, Lone

Grimeton Radio/SAQ
Alexanderson Dagen 2006 bliver søndag d. 2.juli , hvor
der
igen bliver sendt med Alternatoren (Maskinsender) på 
17,2 kHz/CW. Tidspunkterne er ved tidsfristen for stof
til OZ Juni ikke kendt - søg på:

http://www.alexander.n.se eller www.ssa.se
for yderligere oplysninger.

vy 73 de OZ9AC/Kaj

OZ spot

Husk !

Stof til OZ juli skal være fremme
hos modtageren 

- spalteredaktører -Ellen-Sofie -hovedredak-
tør  m. fl. -

senest d. 22. juni 
og meget gerne lidt før.
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Løst og fast.
Vi taler altid om 11 års cycle mellem maxima for solp-
letterne, men det er ikke altid at det kommende max-
imum lever op til alles håb.  Da der kom en række for-
skellige teorier om hvordan næste maximum ville blive
fandt jeg over en artikel om de mindste maxima i den
tid man har talt solpletter.  Det er nok de færreste der
kan huske perioden 1645 - 1715 men der indtraf det
såkaldte Maunder minimum.  I denne periode var sol-
pletterne meget få men blev blandt andet registreret
af astronomen E.W. Maunder der opdagede at der ikke
var så mange solpletter i den periode og efterfølgende
lagde navn til samme.  I hele den periode var der kun
50 solpletter i forhold til 40-50.000, det vil sige at der i
flere år ikke var en eneste solplet, mens der når det gik
godt var 9.  Solplet aktiviteten var koncentreret på
Solens sydlige breddegrader, undtagen den sidste cyc-
le i 1715 hvor der også forekom solpletter på den nord-
lige del.  I følge Spörers lov, vil det i begyndelsen af en
cycle var solpletter på selv de lavere breddegrader ind-
til de opstår omkring 15 breddegrad ved maksimum.
De falder herefter ned mod 7 breddegrad hvorefter
antal af solpletter falder og cyclen fader, derefter vil en
ny cycle begynde.  Synligheden af disse solpletter er
også afhængig af Solen rotations hastighed på for-
skellige breddegrader. F.eks. på Solens Ækvator 24,7
dage, mens på 75 grad 33 dage.

Maunder minimum ligger i den såkaldte lille istid, hvor
man havde de koldeste vintre set over en længere peri-
ode.  Om der er en forbindelse mellem de lave solplet-
antal og kolde vintre er noget der stadig diskuteres.
Nogle mener at variationer på Solen betyder større for-
skel på vores klima end CO2 udslip gør, men det er nok
mere en politisk diskussion, der ikke skal køre her i
spalten.
Andre har lavet observationer på at Solens rotation var
lavere under Maunder minimum.  Efter vores nuværen-
de forståelses niveau af solens fysiske egenskaber reg-
nes det for at en større og langsommere Sol medfører
en køligere Sol, der vil sende mindre varme mod jor-

den.  Dette undersøges dog stadig og der er ingen
beviser for sammenhængen.  Den lavere solaktivitet i
Maunder minimum perioden havde også indflydelse
på det niveau af kosmisk stråling der nåede jorden.
Dette betød en ændring af produktionen af kulstof-14
i denne periode og har efterfølgende givet nogle ukor-
rekte kulstof-14 målinger indtil at fænomenet var
afklaret.

Sol aktiviteten har også indflydelse på beryllium-10
produktionen og variationer i denne kosmiske isotop
er også med i studierne af sol aktiviteten.
Andre historiske solplet minima er også fundet på basis
af kulstof-14 metoden i såvel is som ringene i træer.
Det inkluderer Sporer minimum i 1450 - 1540 og det
mindre Dalton minimum i 1790 - 1820.  Man har obser-
veret 18 perioder af solplet minima i de sidste 8.000 år
og her har man bemærket at Solen roterer op til 1/4
langsommere i disse perioder.  

Lige som dette var skrevet var NASA igen på banen
med at man havde bemærket at den indre plasma i
Solen ikke cirkulerede så hurtigt som tidligere og at
man ikke havde set det cirkulere så langsomt nogen-
sinde.  Det har i begyndelsen af dette århundrede flyt-
tet sig med 1 m/s og var jævnt aftaget til ca. 0,75 m/s
på Solens nordlige del mens den er nede på 0,35 m/s på
Solens sydlige del.  Figuren viser cirkulationen hvor en
fuld rotation tager ca. 40 år og nu med den reducere-
de fart måske op til 50 år.  Dette skulle få indflydelse
på maximum i 2022 dvs cycle 25 som forventes at blive
meget lille.  NASA holder stadig på at næste maximum
kan blive et af de bedste i nyere tid og at opturen alle-
rede kunne begynde i slutningen af dette år og senest
i foråret 2007.

DX-ing og DX-nyt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Redaktion:
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Der er intet som bagklogskabens klare lys, så om nog-
le år ved vi hvordan det er gået.

YX0 ekspeditionen

YX0A operationen fik en tragisk begyndelse da YV5LIX
fik et hjerteanfald og blev silent key.  Efter at have lig-
get stille en dag valgte teamet at fortsætte operatio-
nen men for at ære Jose skiftede man kaldesignal til
YX0LIX (QSL stadig via KU9C for begge kaldesignaler).
På deres hjemmeside kan man læse at det havde været
en hård dag med antenne opsætning i varmen og det
kunne have været en medvirkende årsag til Jose's hjer-
teanfald.  De læger der var med i teamet gjorde hvad
de kunne, men Jose var desværre ikke til at redde.
Æret være hans minde.  

YV5LIX

Trods denne tragiske hændelse fik de alligevel kørt
45.000 QSO'er, nok mest USA, på 9 dage.  Flest kon-
takter på 20m og igen flere på CW 26.000 end SSB
19.000.  De blev minimum hørt fra 15 - 160m fra OZ og
havde et rigtig godt signal på de lave bånd sammen-
lignet med mange tidligere operationer derfra.  På
http://www.yv0.info/ kan du se en masse gode billeder
fra operationen.

Der kom en ekstrem aktivitet fra VU4 medio april og
jeg håber at alle der manglede den, fik den.  De blev
hørt fra 10 - 160m fra OZ, jeg tror ikke at der var nogen
OZ'ere der kom igennem på 10m.  I den halve time der
var condx hertil var det kun øst og syd EU der blev
logget.  Jeg håber at have en øjenvidne skildring med
fra DL7DF i næste nummer af OZ efter hans besøg ved
Danish DX Groups årsmøde. 

Vi er en lille gruppe der tager til Friedrichshafen i juni
og håber også at have friske rygter med hjem fra de
mange hams, forelæsninger og hvad der nu ellers fore-
går til den slags hamventions.  På http://www.hamra-
dio-friedrichshafen.de/html/en/index.php kan du se
hvilke aktiviteter du kan forvente at opleve under en

hamvention.  Der vil være foredrag om konstruktion af
beams, hvordan man skal planlægge en DX-ekspediti-
on, IOTA-forum, Meteor scatter med WSJT, diverse
videopræsentationer fra ekspeditioner for bare at
nævne nogle af de ting der foregår.  Der er typisk 5-10
aktiviteter der foregår samtidigt, så det er bare at væl-
ge.  Ud over dette er der et kæmpe loppemarked (nej
det er ikke billigt) og udstillinger fra alle de førende
mærker indenfor radiokommunikation, det er både,
radio, antenner, PA-trin og hvad en radioamatør ellers
kan ønske sig.  Hamradio foregår 23 - 25/6 med start
allerede klokken 9 fredag morgen, så det er en god ide
at komme allerede om torsdagen.

Hængepartier.. For nogle numre siden skrev jeg om
udformningen af QSL kort herunder blandt andet med
mit eget QSL kort som eksempel.  Det fik OZ1ACB til at
komme med en kommentar om at man skulle stave
navnet på en helt specielt måde og kontaktede her
efter SM5DJZ, der igen kontaktede G3KMA.  Det er nu
fastslået at anderledes stavemåde er accepteret så læn-
ge der ikke er tvivl om at det er den samme ø.

OZ1HET skriver fra Thailand at han er ved at have styr
på klubstationen HS0AC og på

http://www.rast.or.th/hs0ac.htm 
kan du se de forhold de kan køre radio under.  Der er
nok ikke så mange der er skrappe til HS-sprog men kal-
designaler kan man da genkende.
Charles Harpole skriver at der måske snart kommer
ændrede licens bestemmelser i Thailand.  Det skulle
betyde at der kom en permanent tilladelse til at køre
på 80m (CW), forøgelse af effekten fra 200 W og at
også private HS'ere får lov til at køre på de 3 WARC
bånd.  Dette skulle blive endelig bekræftet i den kom-
mende tid.

3Y0X har nu både QSL og DVD på gaden, sidstnævnte
til en pris lige over 20 $.  Ekspeditionen har allerede
sendt over 50 kg QSL afsted og der ryger kort afsted
hver dag.

3Y0DX

Hvis du undrer dig over hvorfor der ikke er flere der
aktiverer BS7 Scarborough Reef (det er snart 10 år
siden) så kig på den 15 minutters video der ligger på
JA1BK's hjemmeside.  Der er knap nok plads til at skif-
te mening på øerne og de kunne dårligt bemandes
med mere end 2 operatører af gangen, det er dog en
fordel at uanset hvor antennen placeres så er det altid
i vandkanten. Det var nok et af de "lande"  der aldrig
skulle have været godkendt.
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BS7H

Du finder det på http://www.iijnet.or.jp/JA1BK/ klik på
BS7H ude til venstre og derefter klikkes på billedet, så
kan du se videoen samtidig med at du henter den.

Den kommende periode vil blive præget af mange
uanmeldte ferieoperationer typisk fra syd EU og dem
vil der være mulighed for at køre på såvel F2 og Es.
Det kan være at der ikke er åbent hver dag på de høje
bånd, men det koster ikke noget at lytte  båndene over
en ekstra gang.  Der vil typiske være åbent hele døg-
net på midter båndene til forskellige DXCC lande og
det vil nogenlunde følge i samme bane som Solen.  20
og 30m vil være de bånd hvor der stadig er mulighed
for at køre polar path.  De lave bånd vil være plaget
tordenvejr i hele EU, samt at der er så mange lyse
timer, du skal dog ikke afskrive DX på hverken 80 eller
160m hvor sommeren er et af de bedste tidspunkter at
køre til Sydamerika, hvis man ellers kan høre noget for
knas.  Så der er stadig ingen undskyldning for at holde
ferie fra radioen. 

HS0AC

Solplet antallet fortsætter som bekendt med at falde
men ser man positivt på tingene så er der kun 1 år til
at vi igen er på vej op mod nyt solpletmaximum.  

En anden vigtig faktor er at omkring minimum er der
næsten ingen flares fra Solen og det medfører natur-
ligvis at det geomagnetiske felt ikke bliver forstyrret
med absorption af vores signaler til følge.  
Det skal skrives med de sædvanlige forbehold om at så

kan selv en lille solplet vokse frem og gå hen og lave
ravage i de reflekterende lag.  

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

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 du kan se mere på http://www.tdxs.net/C9.html 

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.

FM - Martinique.
F5OIU vil køre med FM/ på sit kaldesignal frem til 1/7.
Det vil hovedsageligt være på CW, men der vil også
være aktivitet på SSB og digi-modes.  QSL via hjemme-
call og helst via bureau !
KC0W vil til gengæld have sine QSL kort direkte hvis du
kører ham som TO0O.  Han vil være der frem til den
24/6 og køre CW og SSB på alle HF bånd.

GM - Scotland.
LA3OHA vil aktivere Rockall EU-189 frem til 28/6.
Danish DX Group har undtagelsesvis valgt at støtte
denne ekspedition 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.  Der har allerede medio maj været et
par huller igennem til HA på 6m.

HH - Haiti.
Frem til 28/6 vil W3CMP være QRV herfra med hoved-
vægt 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.

JW - Svalbard.
Roger er QRV som JW4HGA fra Bear Island frem til juli
og vil i kommende periode være QRV på 6m.

OA - Peru.
DL2AH vil køre fra forskellige steder i Peru fra 13 - 31/7
fra 10 - 40m primært SSB men også noget RTTY.  QSL
via hans hjemmecall.

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.
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TA - Turkey.
YM125ATA vil være QRV frem til 10/11 hvorefter der vil
blive sendt QSL kort ud.  QSL via TA3YJ.

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.

V4 - St. Kitts and Nevis.
DL2AAZ vil køre med V47/ på sit kaldesignal fra 20/7 -
10/8.  Der vil være aktivitet på 10, 15, 20 og 40m på SSB
og CW.  QSL via hjemmecall.

V5 - Namibia.
G3RWF vil være QRV herfra i 3 uger med start 14/9.
Der er desværre ingen info om bånd og modes.  Efter
V5 kan der også være aktivitet fra både ZS og 7P.

VK9N - Norfolk Island.
Frem til 20/6 vil en del Oceania Amateur Radio DX Gro-
up 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.

VP2M - Montserrat.
M0AEP vil være QRV herfra 1 - 14/7 fra 6 - 80m med
fokus på 6m.  Der vil være aktivitet på såvel CW som
SSB.

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

VU4 - Andaman.
Fik du ikke kørt nogen VU4'ere er der stadig en mulig-
hed.  Det viser sig at der er 2 fastboende der er licen-
serede.  De kører ikke med et kaldesignal der får
alarmklokkerne til at ringe, men lyt efter VU3VPY og
VU3VPX og det er YL stationer.  De mange radiofolk
der var derude i forrige måned har doneret en del grej
til dem, så de skulle have alle muligheder for at kom-
me i luften.  Jeg har dog ikke set nogen rapporter på
dem endnu.

YL - Latvia.
Frem til 2/7 vil du kunne køre det specielle og temme-
lig lange kaldesignal YL775TALSI.  QSL via YL bureau.

3D2

3D2/R - Rotuma.
Et fransk team vil køre som 3D2BD 5 - 17/8.  QSL via
F4ELJ.  Du kan se og høre mere på http://3d2bd.free.fr

5A - Libya.
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, vertika-
ler, 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.

5W - Samoa.
Et japansk/amerikansk team vil koncentrere sig om 30
- 160m herfra 28/7 - 10/8 hvilket næsten udelukker
kontakter til EU.  
De vil være QRV på CW, SSB og digi modes.

6W - Senegal.
F6ELE er QRV et par dage mere, men har måske allere-
de været på AF-078.  QSL via hjemmecall.

9M6 - East Malaysia.
7 - 10/7 vil et japansk team køre herfra på CW og SSB
fra 6 - 80m.  QSL via deres hjemmecalls.

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

Udbredelsesforhold

Måned: jun/jul    Solplettal max: 31    min: 0     snit: 15
(tid: z, bånd: m)  OZ sr: 02:51  ss: 19:41  01/07 2006 

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
VP2M 09:44 22:41 -   - -  8-23  24h    19-10 21-7  22-5  1-2
5W   17:55 05:08 - - - 11-13 6-15 13-16 - - -

6W 06:43 19:32 - - - 8-22 24h 15-10 18-6 20-4 23-2
9M6 22:10 10:30 - - - 13-20 14-20 15-23 17-22 19-22 21
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Nye førstegangsforbindelser
Peter, OZ1LPR har lavet endnu en førstegangsforbin-
delse på 144 MHz EME. Denne gang er det med VU4 -
Andamanerne. Modparten var VU4AN (lokator
NK61LL) og forbindelsen blev gennemført v.h.a. digi-
mode JT65B den 24. april 2006 kl. 03:30 UTC. Der blev
udvekslet rapporterne RO - OO.
Operatør på VU4AN var DL9MS (som også har det indi-
ske call VU3RYF). Kaldesignalet VU4AN blev anvendt af
stationer, som deltog i HAMFEST (VU4) INDIA 2006,
som var arrangeret af National Institute of Amateur
Radio (NIAR), Hyderabad, Indien. "Hamfesten" fandt

sted i perioden 17. til 25. april 2006 i Port Blair. DL9MS
havde taget lidt udstyr med til JT65-EME på 144MHz.
Peter skriver, at de havde problemer med 220V-forsy-
ningen, som hele tiden gik op og ned, - hvis spændin-
gen overhovedet var der. Kraftig statisk elektricitet fra
tordenvejr brændte endvidere begge preamps af den
første aften. De havde også andre problemer, som
gjorde det vanskeligt for dem, at køre mange statio-
ner. Det lykkedes dog at køre i alt 20 QSO'er via månen
på 144 MHz, så lidt fik man dog ud af anstrengelserne.
Der blev anvendt 600 W og en 2MXP28 antenne.
Andamanerne er en lille øgruppe, som tilhører Indien.

VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

Toplisten
Så er det snart tid til at opdatere lokatortoplisten. Næste udgave af listen vil blive bragt i OZ august 2006. Opda-
teringer og nye tilmeldinger skal derfor være mig i hænde senest 14. juli 2006. 
Opdateringerne/tilmeldingerne kan sendes via fodpost eller e-mail, - se adresserne i spaltehovedet.
Husk at tage hensyn til de nye regler for listen. Du kan læse om dem i "OZ" fra december 2004, side 722.
Husk derfor alle nødvendige oplysninger i jeres opdatering/tilmelding.
Her er et eksempel på hvordan en opdatering/tilmelding som minimum bør se ud:
Dato: 14.7.2006
Call: OZ9ZYX
Locator: JO65
Bånd: 144 MHz
Antal sqr totalt: 317
Antal sqr vha WSJT: 36
Antal sqr EME: 2

Og tilsvarende for de øvrige bånd man er aktiv på.

Sqr totalt: Det totale antal kørte lokatorer (felter) uanset modulationsart og udbredelsesart (hver
lokator må kun være talt med én gang).

Sqr vha WSJT: Antallet af lokatorer (ud af ovennævnte totale antal) som - uanset udbredelsesart - er kørt
v.h.a. digitale modes som FSK441, JT65A, JT65B o.s.v. Hvis man allerede tidligere har kørt
en bestemt lokator v.h.a. en analog modulationsart bør den ikke medtages her, selvom
man senere har kørt den "digitalt".

Sqr vha EME: Antallet af lokatorer (ud af det totale antal) som er kørt via EME, uanset modulationsart.
Hvis man allerede har kørt en bestemt lokator v.h.a. en udbredelsesart indenfor jordens
atmosfære, skal den ikke medregnes her, selvom man senere kører den samme lokator via
månen.

Udover disse basale og nødvendige oplysninger må man også meget gerne oplyse følgende:

Ssqr: Antallet af kørte storfelter (som JO, JP, IO osv) uanset modulationsart og udbredelsesart.
DXCC: Antallet af kørte DXCC-lande uanset modulationsart og udbredelsesart,

samt ODX (længste distance) for lokatorer kørt via henholdsvis tropo, aurora, auroral E, sporadisk E, meteor-
scatter, F2-lag, TEP-lag, EME og rain-scatter (Tr, Au, AuE, Es, MS, F2, TEP, EME, RS).

Disse oplysninger er dog ikke en betingelse for at blive optaget på listen.
Vy 73 de Svend-Erik, OZ8SL.
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Øerne ligger i Andamanhavet, mere end 1000 km fra
det indiske fastland. 

Fra OZ3ZW er der kommet en rapport om den formo-
dentlig første to-vejs forbindelse mellem Danmark og
Portugal på 70 MHz. Torben skriver:
Så lykkedes det endelig at få wkd CT på 70 MHz. 
17.05.2006 1433 utc CT1HZE 59/59 IM57. Jeg mener,
det er første CT - OZ på 70 MHz. Hørte I flere omgan-
ge CT1FFU, men desværre ingen QSO.
Samme dag kl. 1751 utc: CT1QP  55/55 IM58.
Forsøgte også med CT1FJO, men nil qso.
Beacon CQ5FOUR hørbar flere gange fra 1400 til 1800
utc.

Vy 73 de OZ3ZW, Torben.
Hvis jeg ikke modtager andre bud på en mulig første
CT - OZ QSO på 4 m, registrerer jeg Torbens som en
førstegangsforbindelse.

4 m nyt
I følge en meddelelse fra SV1DH på www.70mhz.org
har SV-amatører siden 12. maj 2006 haft lov til at ope-
rere på 4 meter (70,20 til 70,25 MHz). Betingelserne til-
lader kun smalbånds modulationsarter, - op til 3 kHz
båndbredde (FM er derfor udelukket) til eksperimen-
telle formål. Maksimum udgangseffekt er 100 W PEP.
Fra Athen er følgende aktive: SV1OE, SV1AHX, SV1AHP
og SV1DH (med SSB og CW, 25 watt og 5 - 8 elem. yagi-
antenner). Flere vil snart følge efter, også nogle fra
SV2.

G0JHC oplyser, at der var en kortvarig Es-åbning til CT
den 13. maj 2006 mellem 08:10 og 08:45 UTC. CT1HZE
blev kørt med signalstyrke 59+20 dB.

6 m nyt
Fra den 29. marts 2006 har alle HA-amatører fået per-
manent tilladelse til at arbejde på 6 meter (50 - 52
MHz). Tilladelsen er - i lighed med de fleste lande i
Europa - givet på en sekundær, "ikke-interfererende"
basis. D.v.s. de ungarske amatører må ikke genere
andre lovlige tjenester i frekvensområdet, f.eks. de to
tilbageværende bånd-I TV-stationer i Ungarn. Der er
fastsat en effektgrænse på 10 W ERP. Alle kendte
modulationsarter, der ikke optager mere plads end 12
kHz båndbredde, må anvendes, og der er ikke restrik-
tioner hvad angår antennepolarisation. Mobil operati-
on på 6 meter er dog ikke tilladt.
Flere OZ - HA QSO'er er allerede blevet lavet under
nogle af årets første Es-åbninger på 6 meter i maj
måned.

Diverse VHF info
For at fremme VHF/UHF/SHF-aktiviteten via tropo over
Atlanterhavet har DUBUS tænkt sig at introducere de
første "DUBUS Atlantic Activity Weeks" (DAAW). Akti-
vitetsugerne er i år lagt i perioden 22. juli til 6. august.
Man opfordrer alle stationer rundt om Atlanterhavet
til at være QRV så meget som muligt på frekvenserne
144.300, 432.200, 1296.200 samt også på de højere
bånd. Der vil blive stationer aktive fra EA8 (Kanariske
øer), EA1 (Spanien), CT (Portugal), 6W (Senegal), 5T
(Mauritanien), CN (Marokko), D4 (Cape Verde), CU
(Azorerne) og forhåbentlig også fra G, F, EI og andre.
Der er ikke tale om en contest, men udelukkende en
lejlighed til at forsøge lave langdistanceforbindelser

og studere udbredelsen over havstrækninger. Yderli-
gere info om DAAW vil blive bragt på hjemmesiden
www.dubus.de under "Das neue Dubus-Forum".

Den gode gamle aurorabeacon i Nordtyskland, DL0PR,
er nu QRV igen fra lokator JO44JH med et nyt kalde-
signal, nemlig DM0PR. Frekvensen er 144,486 MHz.

I skrivende stund (19. maj) har der flere været Es-
åbninger på både 50 og 70 MHz. Specielt på 6 meter
har der været åbent fra OZ til det meste af Europa i fle-
re omgange. Om der også har været Es-åbninger på
144 MHz, der har rakt til OZ, ved jeg ikke. Ingen har
sendt rapporter, der fortæller om dette har været
tilfældet. Desværre har DK5YA ikke i år tid til at lave
sine fremragende oversigter over Es-QSO'er i Europa
(se www.vhfdx.de), så det bliver vanskeligt her i 2006,
at få et samlet billede af Es-forholdene på 144 MHz.
Jeg kan se på DX-Summit, at der både den 17. og 18.
maj har været åbninger, der har givet tyske stationer
mulighed for at køre DX-QSO'er med Syd-Europa på 2
meter. Ingen OZ-stationer figurerer blandt disse spots.

Ved deadline var der kommet følgende rapporter:

50 MHz:
OZ1BNN kørte SM4IED i JP71EB den 5. april 2006 på
aurora og fik dermed et nyt lokatorfelt til samlingen.
Den 22. april havde han igen heldet med sig under en
kortvarig Es-åbning på 6 meter. Jørgen kørte nemlig
UZ5DU i KN18 kl. 08:06 UTC, og det gav ham lokator-
felt nr. 674 på 50 MHz.

Denne DK7ZB konstruktion - en 9 element yagi til 70
MHz - forventer Christian, OZ2LD, at opsætte på sin
QTH i JO54TU efter at den er blevet afprøvet under det
nordiske VUSHF-møde ved Sletten i begyndelsen af
juni 2006. Indtil den kommer op på hjemme-QTH'en
klarer han sig fint med sine 2x5 element på taget, - se
næste billede.

Båndrapporter
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70 MHz:
OZ2LD var også på pletten under Es-åbningen på 4
meter den 17. maj 2006. Her er Christians rapport:
14.36 UTC CT1HZE (IM57).
15.11 UTC CT1FFU (IM59).
17.55 UTC CT1QP (IM58).
Hrd: CQ5FOUR med 559 til 599.
Den 18. maj var der igen hul til Portugal, og Christian
hørte CQ5FOUR med 599 kl. 15.10 UTC.

Her er Christians nuværende antenne til DX-arbejdet
på 70 MHz. Billedet er sakset fra hjemmesiden
http://www.sitecenter.dk/oz2ld/.

Diverse satellit info
AMSAT-UK Colloquium afholdes i 2006 for 21. gang.
Tidsrummet er 28. - 30. juli, og stedet er som sædvan-
lig University of Surrey i Guildford, UK. Yderligere
oplysninger om arrangementet kan læses på 

http://www.uk.amsat.org/Colloquium/

Status for amatørsatellitter
Nedenstående oversigt viser de amatørsatellitter, der
af AMSAT betegnes som operationsdygtige (operatio-
nal) per april 2006. Oplysningerne er hentet på
AMSAT-NA's hjemmeside www.amsat.org , hvor yderli-
gere info om de enkelte satellitter kan findes under
menupunkt "Sat Status". En række satellitter er er-
klæret "semi-operational" eller "non-operational".
Disse er ikke medtaget i oversigten. Det drejer sig om
CO-56, PCSAT2, NO-44, SO-33, IO-26, AO-16, PO-28,
UO-11, AO-10 og AO-7.

LUSAT-OSCAR 19 (LO-19):
Satellittype: Microsatellit.
Opsendt: 22. januar 1990.
Omløbstid: 100.56 min.
Organisation: AMSAT Argentina.
Frekvens information:
Mode U TLM Beacon: Downlink 437.1250 MHz CW.

Callsign(s)Broadcast: LUSAT-11.

AMRAD-OSCAR 27 (EYESAT-1, AO-27):
Satellittype: Microsatellit.
Opsendt: 26. september 1993.
Omløbstid: 100.76 min.
Organisation: AMRAD/Interferometrics.
Frekvens information:
Mode V/U (J) FM Voice Repeater:
Uplink: 145.8500 MHz FM.
Downlink: 436.7950 MHz FM.

Fuji-OSCAR 29 (JAS 2, FO-29):
Satellittype: Satellit.
Opsendt: 17. august 1996.
Omløbstid: 106.44 min.
Organisation:  Japan Amateur Radio League.
Frekvens information:
Mode V/U (J) lineær transponder (inverterende):
Uplink: 145.9000 - 146.0000 MHz SSB/CW.
Downlink: 435.8000 - 435.9000 MHz SSB/CW.
Mode U Beacon: Downlink 435.7950 MHz CW.

Den japanske amatørsatellit FO-29 (JAS 2) under
klargøring før opsendelsen i 1996. (Foto; JARL)

Gurwin-OSCAR 32 (TechSat1b, GO-32):
Satellittype: Microsatellit.
Opsendt: 10. juli 1998.
Omløbstid: 101.19 min.
Organisation:  Technion Institute of Technology.
Frekvens information:
Mode V/U (J) PacSat BBS:
Uplink: 145.8500 MHz FSK 9600 bps.
Uplink: 145.8900 MHz FSK 9600 bps.
Downlink 435.2250 MHz FSK 9600 bps.
Callsign(s)BBS: 4XTECH-12, Beacon: 4XTECH-11.

Saudi-OSCAR 50 (Saudisat-1C, SO-50):
Satellittype: Microsatellit.
Opsendt: 20. december 2002.
Omløbstid: 97.89 min.
Organisation: King Abdulaziz University for Science &
Technology.
Frekvens information:
Mode V/U (J) FM Voice Repeater:
Uplink: 145.8500 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 436.7950 MHz FM.

AMSAT-OSCAR 51 (Echo, AO-51):
Satellittype: Microsatellit.
Opsendt: 28. june 2004.
Omløbstid: 99.97 min.
Organisation:  AMSAT-NA.

Satellitter



Frekvens information:
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (QRP):
Uplink: 145.8800 MHz FM.
Downlink 435.1500 MHz FM.
Mode V/U (J) FM Voice Repeater:
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz. 
Downlink 435.3000 MHz FM. 
Mode V/U (J) PacSat BBS:
Uplink: 145.8600 MHz AFSK 9600 bps.
Downlink: 435.1500 MHz AFSK 9600 bps.
Mode V/S FM Voice Repeater:
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 2401.2000 MHz FM.
Mode L/U FM Voice Repeater:
Uplink: 1268.7000 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 435.3000 MHz FM.
Mode L/U PacSat BBS:
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK.
Downlink: 435.1500 MHz AFSK.
Mode L/S FM Voice Repeater: 
Uplink: 1268.7000 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 2401.2000 MHz FM.
Mode L/S PacSat BBS: 
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK 9600 bps.
Downlink: 2401.2000 MHz AFSK 9600 bps.
Mode A/U Digital:
Uplink: 28.1400 MHz PSK 31 bps.
Downlink 435.3000 MHz FM 31 bps.
Callsign(s)Broadcast: PECHO-11, BBS: PECHO-12.

Foto af AO-51 taget inden opsendelsen fra Baikonur.
Satellittens mekaniske dimensioner er 25 x 25 x 25 cm.
Den vejer godt 11 kg.  (Kilde: AMSAT-NA)

VUSat-OSCAR 52 (Hamsat, VO-52):
Satellittype: Microsatellit
Opsendt: 5. maj 2005.
Omløbstid: 97.24 min.
Frekvens information:
Mode U/V (B) lineær transponder (inverterende).
Uplink: 435.2200 - 435.2800 MHz SSB/CW 
Downlink 145.8700 - 145.9300 MHz SSB/CW 
Mode U Beacon: 145.8600 MHz CW.

CubeSat-OSCAR 55 (Cute-1, CO-55):
Spacecraft Summary
Satellittype: Cubesat.
Opsendt: 30. juni 2003.
Omløbstid: 101.38 min.
Organisation: Tokyo Institute of Technology Matunaga
LSS.
Frekvens information:
Mode U Telemetry:

Downlink: 437.4000 MHz AFSK 1200 bps.
Mode U TLM Beacon: Downlink 436.8375 MHz CW.

CubeSat-OSCAR 57 (CubeSat XI-IV, CO-57):
Satellittype: Cubesat.
Opsendt: 30. juni 2003.
Omløbstid: 101.39 min.
Organisation: University of Tokyo.
Frekvens information:
Mode U Beacon: Downlink 436.8475 MHz CW.
Mode U Telemetry: Downlink 437.4900 MHz AFSK 1200
bps.

Flight model af den japanske cubesatellit CO-57 (Cube-
Sat XI-IV). Den har dimensionerne 10 x 10 x 10 cm og
vejer ca. 1 kg.  (Kilde: University of Tokyo.)

CubeSat-OSCAR 58 (CO-58):
Satellittype: Cubesat.
Opsendt: 27.oktober 2005.
Omløbstid: 98.67 min.
Organisation: University of Tokyo.
Frekvens information:
Mode U beacon: Downlink 437.4650 MHz CW.
Mode U telemetri: Downlink 437.3450 MHz AFSK 1200
bps.

Amateur Radio on the International Space Station
(ARISS):
Opsendt: 20. november 1998
Omløbstid: 91.48 min.
Organisation: ARISS/AMSAT/ARRL.
Frekvens information:
Mode V/V Crew Contact (Regions 2 & 3):
Uplink: 144.4900 MHz FM.
Downlink: 145.8000 MHz FM.
Mode V/V Crew Contact (Region 1):
Uplink: 145.2000 MHz FM.
Downlink 145.8000 MHz FM.
Mode V/V Packet (Worldwide):
Uplink: 145.9900 MHz AFSK 1200 bps.
Downlink: 145.8000 MHz AFSK 1200 bps.

RS-22 (Mozhayets 4):
Satellittype: Payload.
Opsendt: 27. september 2004.
Omløbstid: 98.43 min.
Organisation:  Mozhaisky Military Space University.
Frekvens information:
Mode U TLM Beacon: Downlink 435.3520 MHz CW.
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Igen en test hvor en enkelt station deltog på mikro-
bølgebåndene fra 1296MHz til 24GHz - denne gang
OZ2TG. Det er godt at der er nogle der går foran og
viser at det kan lade sig gøre. Derimod var der denne
gang kun 2/3 af det sædvanlige antal i den åbne
144MHz klasse. Det var noget med vejret syd for OZ
som drillede. Håber de kommer med igen. Det er der
de fleste henter mange af deres point.

Alle ønskes en god og radioaktiv sommerferie.

Contestkalender
17-18. juni14-14 UTC OZ IARU REG 1 50 MHz contest
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.-2. juli 14-14 UTC OZ EDR-VHF/UHF Fieldday 1)
1.-2. juli 14-14 UTC OZ EDR Nordic July Contest
04. juli 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
11. juli 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
13. juli 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
18. juli 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
20. juli 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
25. juli 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
1) Se regler i sidste OZ

NAC resultater

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

1 OZ6OM JO55EJ 8 6 996 6261
2 OZ1MFP JO55SK 7 5 330 3335
3 OZ2PBS JO55XJ 5 3 100 1758

ODX: OZ6OM - OH6KTL (KP02OJ) 996 km.
OZ2PBS : Resultatet viser med al tydelighed at der var
gået påskeferie blandt contestfolket.

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

1 OZ2LD JO54TU 17 14 1064 15634
ODX: OZ2LD - G4IGO (IO80NW) 1064 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 16 6 207 4600
2 OZ2PBS JO55XJ 16 5 151 3257
3 OZ1MG JO65CO 13 4 105 2445
4 OZ2TG JO55RT 5 3 117 1719
5 OZ1EBA JO75JF 2 2 206 1221

ODX: OZ2LD - OZ1EBA/M (JO75JF) 207 km.
OZ1EBA : Denne gang /M, hørte flere stationer på Sjæl-
land som jeg ikke fik kørt.

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

1 OZ1FF JO45BO 28 20 743 19332
2 OZ9KY JO45VX 25 18 638 16081
3 OZ9ZZ JO46QK 9 4 257 3323
4 OZ9PP JO47VA 2 2 271 1460
5 OZ7DX JO66DA 2 2 21 1031

ODX: OZ1FF - DF9IC (JN48IW) 743 km.

Microbølge i alt april 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ1FF JO45BO 35317
2 OZ9ZZ JO46QK 11794
3 OZ2TG JO65FP 11005
4 OZ7DX JO66EC 5630
5 OZ2ABI JO46WD 4465

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

1 OZ1FF JO45BO 14 11 489 13388
2 OZ9ZZ JO46QK 6 4 343 6692
3 OZ2TG JO65FP 9 6 356 6288

ODX: OZ1FF - DJ6JJ (JO31LG) 489 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 1 1 244 744
ODX: OZ2TG - DL1SUN (JO53PN) 244 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 2 1 47 860
ODX: OZ2TG - SK7MW (JO65MJ) 47 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 14 11 361 21929
2 OZ7DX JO66EC 7 4 270 5630
3 OZ9ZZ JO46QK 7 4 248 5102
4 OZ2ABI JO46WD 5 4 260 4465
5 OZ2TG JO65FP 2 2 228 2355

ODX: OZ1FF - SM6BTT (JO58PI) 361 km.
OZ7DX : Herligt at være på bjerget igen. Men hvor var
jyderne?

Microbølge Klasse 7B6,  24 GHz, April 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2TG JO65FP 1 1 43 758
ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 124 47 730 66006
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2 OZ7SKV JO46ML 81 33 701 39999
3 OZ9ZZ JO46QK 59 31 691 32708
4 OZ2LD JO54TU 48 29 688 30290
5 OZ2PBS JO55XJ 61 28 706 28485
6 OZ5ESB JO45FL 57 18 727 25522
7 OZ1MG JO65CO 41 19 627 17902
8 OZ6TY JO55XE 34 17 607 17307
9 OZ7EDR JO55EJ 36 13 523 14049

10 OZ2JUM JO46RF 31 15 629 13807
11 OZ5ER JO65CT 28 15 424 13484
12 OZ5BD JO55UM 16 12 450 9333
13 OZ1AOO JO65GR 18 10 596 8022
14 OZ1MFP JO55SK 14 9 601 7982
15 OZ9PP JO47VA 6 6 350 3897

ODX: OZ1DLD - OK1XJF (JN79HP) 730 km.
OZ1MG : Det kan ikke anbefales at være med til test
når man selv har fødselsdag, med mindre alle telefoner
bliver smidt ud af vinduet.

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

1 OZ9KY JO45VX 192 53 787 97117
2 OZ1BEF JO46OE 170 52 807 92306
3 OZ1ALS JO45VA 173 52 749 87517
4 OZ2GM JO56DT 41 17 561 15281
5 OZ4VW JO45UT 23 14 562 12086
6 OZ6EI JO45TT 17 9 652 8595

ODX: OZ1BEF - DF9IC (JN48IW) 807 km.

Klasse 5,  432MHz Standard, Maj 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 OZ1DLD/p JO45SK 55 30 769 32766
2 OZ6HY JO45WA 32 16 628 16041
3 OZ5ER JO65CT 27 15 472 12291
4 OZ1MG JO65CO 32 11 495 10129
5 OZ9ZZ JO46QK 23 10 691 9083
6 OZ9PP JO47VA 18 10 402 8686
7 OZ2PBS JO55XJ 28 10 516 8392
8 OZ2GM JO56DT 26 12 371 8096
10 OZ1G JO55VG 18 9 528 7316
11 OZ1AOO JO65GR 12 6 428 4207

ODX: OZ1DLD/p DF9RJ JN68GS 769 km

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

1 OZ9KY JO45VX 87 32 697 43412
2 OZ1IEP JO55XU 80 38 800 43071
3 OZ2LD JO54TU 51 30 688 28762
4 OZ0TE JO55SQ 24 10 302 8778

ODX: OZ1IEP - DF9IC (JN48IW) 800 km.

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

1 DA0T JO43VI 112 38 781 53773
2 PA4PS JO33GH 89 36 689 44522
3 DL0VV JO64AD 50 30 731 31667
4 DL6BCT JO43LD 58 23 579 26658
5 DL0NO/P JO53AT 53 27 663 26654
6 DL1TX JO53AN 45 21 669 22858
7 ON5AEN JO10VW 34 17 791 21396
8 PA5DD JO22IC 31 16 689 21367
9 DL6OBH JO42QI 30 19 564 17157

10 SP2FAV JO94MA 18 13 797 15846
11 SQ3MU JO72PR 13 8 609 8416
12 SP1YSZ JO73GJ 11 7 465 6266
13 DL1OJ JO42QI 8 4 432 4526

ODX: SP2FAV - LA2Z (JO59EJ) 797 km.

ON5AEN : Lot of QSB !
Open Class 432MHz, April 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DJ8MS JO54VC 44 27 717 28265
2 DA0T JO43VI 33 20 658 19054
3 LY2SA KO14LL 20 12 707 13153
4 DL0VV JO64AD 28 17 550 12647
5 PA5DD JO22IC 14 9 659 10757
6 SP1YSZ JO73GJ 6 4 400 3373
7 DL1HTO JO61CU 3 3 397 2192

ODX: DJ8MS - SM0FZH (JO99HI) 717 km.
DA0T : Poor condx.

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

1 DF9IC JN48IW 19 16 743 15980
2 DJ8MS JO54VC 10 7 448 6208
3 PA5DD JO22IC 8 3 680 5930

ODX: DF9IC - OZ1FF (JO45BO) 743 km.

Når du deltager
i en contest, 

så husk at indsende
din log



366 _____________________________________________________________________________ OZ Juni 2006

The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 9 fortsat.
Den traditionelle Britiske nøgle og dens brug
Det første indtryk af denne nøgletype i forhold til en
Amerikansk nøgle er den massive kantede stang og høj-
den på tasten. Disse bemærkelsesværdige karakteristik-
ker stammer fra sidst i det 19. århundredes Government
Post Office design (der stod for telegrafoperationerne).
Nøglens stang er lige og kraftig og er af messing, og
akslen er placeret lidt bag midtpunktet på stangen.
Hovedparten af stangens vægt arbejder mod returfjede-
ren. Selve tastens omrids ligner håndtaget på en skuffe,
lidt pæreformet, normalt med en betydelig rund top på
tasten. Dens diameter øges fra bunden og op i nærheden
af toppen. Dens maksimum diameter svarer til, eller er
lidt større end tasten på en typisk Amerikansk nøgle. Alle
versioner er højere end den typiske Amerikanske taste.
Effekten af den lige stang og dens højere taste betyder,
at ved brug af denne nøgle kan man ikke lade armen hvi-
le på bordet. Derfor skal nøglen typisk placeres således at
tasten er cirka lige over bordkanten.
Efterhånden som årene er gået har der været mange ver-
sioner af denne nøgletype, forskellige fjedermonteringer,
forskellige dimensioner, forskellige former for taster osv.,
men stangens tunge stil og den høje taste er mere eller
mindre forblevet som de permanente karakteristikker.
Den traditionelle måde man bruger denne nøgle er føl-
gende:
• Placer pegefingeren på toppen af tasten og tommel-

fingeren nedenunder tastens maksimumdiameter på
den ene side, og langefingeren på tastens modsatte
side.

• Operatørens underarm forlænges cirka i linie med
nøglestangen (lodret og vandret), uden støtte på bor-
det, og nogle tommer fra kroppens side, og i en vinkel
på cirka 90 grader fra overarmen.

• Bevægelsen af nøglen sker i håndleddet, ikke med
fingrene, med håndleddet virkende som en hængsel
mellem armen og hånden.

Hånden, håndleddet og armen er ikke anspændte eller
stive, trods den for Amerikanere tilsyneladende kejtede
stilling for armen. Begyndere justerer sædvanligvis nøg-
len med en stor åbning mellem kontaktpunkterne, så
man tydeligt hører nøglens lukning og åbning. Generelt
reduceres åbningen efterhånden som hastigheden stiger
(nogle reducerer åbningen til et absolut minimum). Nog-
le operatører taster nøglen fintfølende med fingerspid-
serne, medens andre holder tasten med hele hånden.
Ligeledes foretrækker nogle operatører en meget let ind-
stilling af fjederen, og lader tommelfingeren hjælpe med
åbning af nøglen samtidigt med håndledsbevægelsen;
andre stoler helt på fjederens returfunktion.
Efterhånden som begynderne gør fremskridt afpasser de
deres nøglingsstil til det der er komfortabelt for den indi-

viduelle operatør. Der er mange variationer i indstillinger,
afhængig af detaljerne i den specielle nøgledesign, og
hvad operatøren foretrækker. Australiere og New Zea-
lændere synes at have fulgt den Britiske praksis, men
andre Europæiske lande har ikke nødvendigvis gjort
sådan. Nogle Australiere har sagt at de fandt det meget
hårdt at sende godt med en Amerikansk nøgle - med den
flade taste, placeret langt væk fra bordkanten - som de
var installeret i visse stationer under anden verdenskrig.
Alt i alt, med alle disse variationer i nøgledesign, synes det
indlysende at der må være flere måder at designe en god
nøgle, og bruge den.

Brug af håndnøglen
Det er naturligvis umuligt at sende absolut perfekt kode
med enhver håndbetjent enhed, men vi bør lære at efter-
ligne god afsendelse så godt vi kan. Har du en instruktør
bør han demonstrere kvalitetsafsendelse for dig, noget i
stil med dette eksempel: 'Lyt efterhånden som jeg sender
tegnene, og derefter udtaler du tegnets navn, og sender
det tilbage til mig som du hørte det'. Dette gentages fle-
re gange indtil læreren er tilfreds, hvorefter der fortsæt-
tes med hele alfabetet og tallene under de tidlige perio-
der for afsendelsesøvelser.
En anden måde, som kan bruges uden en lærer, er at bru-
ge en 'opdelt hovedtelefon': Den ene hovedtelefon afgi-
ver de modtagne signaler, medens den anden lader ele-
ven høre hans egen afsendelse med en oscillator, efter-
hånden som han læser fra en nedskrevet kopi af de mod-
tagne tegn. Han skal stræbe efter at sende harmonisk, og
kan sammenligne hans egen afsendelse med det mod-
tagne.
Der findes mindst ét computer indlæringsprogram (se
nedenfor), som har en mulighed for at vurdere elevens
afsendelse.
De fleste lærere anbefaler at man begynder med relativt
langsomme håndbevægelser. Omkring 12 bevidst kon-
trollerede håndbevægelser per sekund er gennemsnittet,
men nogle kan ikke overstige 10. Det er de ofte gentag-
ne forandringer der begrænser udførelsen. Den totale
reaktionstid fra eksterne instruktioner og indtil hånden
reagerer er omkring 150 - 200 millisekunder (øre- eller
øje-hjerne-muskler). Svartiden skal være meget hurtigere
end dette til kodeafsendelse, spille piano, osv. Så overta-
ger de automatiske mentale funktioner.

Nordiske resultater i følgende contest:

HA3NS Sprint Memorial Contest 2006
26 Deltagere:
Nr. 1 HA3NU QSO's 68
Nr. 3 LA7MFA QSO's 59
Nr. 10 OZ1CAR QSO's 40

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

Redaktion:
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Jeg skal være den første til at beklage at nogle ind-
sendte indlæg til spalten ikke er nået frem, da EDR's
internet udbyder har haft en del problemer med mails
i den senere tid. Skulle du have sendt et lille indlæg,
bedes du sende det igen, så vi alle kan få glæde af det.
Samtidigt vil jeg gerne erindre om at der jo snart er
EDR sommerlejr, i år på sydvest Fyn. Og det er jo efter-
hånden en tradition at vi holder QRP-forum og det
sker i år søndag den 9. juli kl 19 til 22. OZ1IKW, og jeg
glæder os meget til at se jer alle. Vi håber også i år at
have en enkelt overraskelse eller to til uddeling. 

Hamantenna
Endnu et nyt og innovativt firma drevet af VE2WHZ,
Pascal, der er startet op med transportable antenner,
til både radioamatører og professionelle. Hans side
kan også give en del inspiration til, Hvordan man også
kan konstruere portable antenner.  Ikke nødvendigis
kun til køb men ligeså meget til efterbyg. Se mere på
http://www.hamantenna.com/ Og Pascal er ikke blot
en sælger. Han er meget aktiv QRPp og bruger anten-
nerne på ture. Her er et billede fra en tur ud i det vil-
de Canada. 

Pascal på tur i Canada

Hjælp til SMD IC'er
For de der har bygget en Rockmite eller en QROlle, har
oplevelsen af SMD IC'er nok givet stof til efter tanke.
Og det må jo også erkendes at muligheden for at ind-
købe selv kendte IC'er i gammeldags DIL pakninger er
ved at forsvinde. Og så kan gode råd jo være dyre men
til inspiration har W1REX, Rex, lavet en brugbar
løsning omkring print "bunde" for SMD ic'er  så de kan
bruges i almindelige konstruktioner, Løsningen er set
på Rock-mite forum 10. maj. Og du kan se mere på
http://www.megalink.net/~w1rex/QRPme

Tuna Tin 2
Et ældre men stadig lidt sjovt kit byttet i en (ren) tun
dåse. QRPme sælger fortsat denne lille sag der jo også
rimeligt let kan efterbygges. Se mere for inspiration på

http://www.megalink.net/~w1rex/QRPme

Tuna tin 2

Det forunderlige internet
Bedst som man tror man har set alt er der igen en der
finder på noget helt andet. K1ZO, Dave har startet en
Blog op hvor man kan lægge indlæg om sin hobby,
prøv selv at kigge ind, der er hele tiden nye indlæg og
det er en anderledes måde at dele små opfindelser og
byggeprojekter på. 
Se mere på:

http://99hobbies.blogspot.com/

QRP
Henning V. Mikkelsen OZ4XF
Fredensgade 9, 7600 Struer
Tlf 97 84 00 35
E-mail: OZ4XF@edr.dk

Redaktion:

Har du oplevet noget med relation
til amatørradio,  eller har du informationer

om en af hobbyens mange grene,
så send et indlæg til 

den relevante spalteredaktør.



368 _____________________________________________________________________________ OZ Juni 2006

Danish SSTV Contest 2006
Repremieren for Den Danske SSTV Contest forløb fint.
Aktiviteten var glædeligt større end i de seneste tester.
Forholdene på HF båndene var også gode og der del-
tog stationer fra alle kontinenter. Aktiviteten var størst
på 20m båndet. På 15m hørte jeg ingen QSO'er. Ellers
var der lidt på 80 m om aftenen.
Det var glædeligt at så mange flere danske stationer
deltog end tidligere og det gav også tydeligt mere
aktivitet.

Her er en "øjenvidneberetning" fra Martin, OZ2MA:
Testen gik fint. Lidt bedre forhold kunne være ønske-
ligt men det gik fint.
Et par af de store drenge kørte langt over 100 qso'er.
Her iblandt YU1NR og EA2AFL. 
Fra YU1NR, Ratko har jeg modtaget en log på 162
QSO'er.
Har ikke hørt fra EA2AFL endnu, men det håber jeg,
for han var også langt over 100 QSO'er
80 Meter båndet kom der lidt liv i hen under aften
både lørdag og søndag.
Om søndagen var der så gode forhold på 20m at man
kunne se billeder fra Taiwan (BV4QC, Jenq fra Taiwan
fik jeg set men ikke kørt)
Men jeg fik en QSO igennem til JA5TFF, Hisao ca. 8600
km væk på 20 meter.(Se foto)

JA5TFF, Hisao sender et billede af en Volvo til 
OZ2MA, Martin-san under den danske SSTV test.

VHF var der stort set ingen billeder at se. på nær en del
lokale både på 6m og 2m.
I skrivende stund er der modtaget 6 log's, ikke meget,
så jeg håber på flere i de kommende dage.

Her er dem der forløbig er indkommet: SP5XSL, OZ2JP,
YU1NR, OZ1IEZ, DL7BA, OZ5BAL, OZ9AU.
Det endelig resultat af testen bringes i juli SSTV spal-
ten.
Det bliver også spændende at se om der som sidst også
kommer SWL rapporter ind til testen.

EA2AFL, Jose under testen. Modtaget på 20m. Efter
de foreløbige logs bliver han nok nr. 2 i testen.

OZ2STV, ny 2m SSTV repeater 
OZ1OHJ, Orla og OZ1HVL. Kent har opsat en 2m Repe-
ater eller Robot i Hornborg. 
Efter en tid med test kørsel i Brande hos Orla er den nu
sat i drift fra den 11. maj 
OZ2STV startes med 1750 Hz i min. 3 sek., derefter sen-
des kaldesignal i morse efterfulgt af et K, Nu sender du
dit billede og når det er slut, bliver dit billede sendt
retur efter ca. 7 sek. 
Der udsendes et Beaconbillede hvert 30. min. med de
sidste 4 modtagne billeder.
Frekvensen ligger i 12.5 kHz raster for at undgå at for-
styrre andre stationer som benytter 144.525. 
Der var også tænkt på at lægge den på samme fre-
kvens som OZ9STV (144.500 MHz) men det ville forhin-
dre at man kunne køre på begge SSTV robotter samti-
dig.
Robottens dækningsområde kendes ikke endnu. Alle
er velkomne til at benytte den. Indtil videre er det kun
initiativtagerne som har afprøvet og brugt robotten.

Data for OZ2STV: 
Frekvens: 144,5375 MHz, FM
QTH: Hornborg, 8762 Flemming, JO45UU. 
Computer: Pentium 2, 350MHz. 

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

Redaktion:



OZ Juni 2006 _____________________________________________________________________________ 369

Zeppelinerne og deres radioer 3.
Efter succes'en med LZ 127 "Graf Zeppelin", byggede
man i 1936 det stærkt forbedrede LZ 129    
"Hindenburg".  Den tidligere omtalte Lady Drummond
Hay fik tilladelse til sammen med konstruktøren, dr.
Eckener, at bese dette luftskib, mens det endnu var
under bygning. Herom skrev hun: "Under bygningen
af LZ 129 har man udnyttet alle de erfaringer, man har
fra bygningen af tidligere luftskibe, og dr. Eckener
understreger, at LZ 129 er det mest modstandsdygtige,
hurtige og fuldkomne luftskib, som nogensinde er ble-
vet konstrueret i Friedrichshafen. 

LZ 129, "Hindenburg"

Han har beregnet, at skibet på turen fra Europa til
Lakehurst og New York knap nok vil bruge 60 timer.
Tilbageturen regner han vil tage 48-50 timer". Kon-
struktøren var i den grad optimistisk m. h. t. zeppeli-
nernes fremtid: "Hurtighed er naturligvis en meget
vigtig faktor, " udtalte han, "men sikkerhed, aktions-
radius, lasteevne og komfort er af endnu større betyd-
ning, når det gælder flyvninger over Atlanten. Endnu
har ingen flyvebåd krydset oceanet med passagerer,
post og last uden mellemlanding. Og tænk så på vor
zeppeliner! 70 non-stop-flyvninger til Nord- og Syda-
merika med post, passagerer og fragt har den allerede
bag sig, og alt er forløbet glat og uden mindste uheld.
Jeg tror ikke, vi har noget at frygte fra den udenland-
ske konkurrence med flyvemaskiner."
LZ 129 var 248 meter langt og havde på det tykkeste
sted en diameter  på 41 meter. Skelettet var af duralu-
minium og beklædt med et tæt ståltrådsnet, som gjor-
de, at stofbeklædningen kunne fæstes bedre end på

"Graf Zeppelin". Desuden havde man fundet frem til
en fernis, der var langt mere modstandsdygtig mod
vejrets indflydelse. Skibets egenvægt var ca. 100 tons,
og dets lasteevne 190 tons. I styrekabinen havde man
monteret en akustisk ekko-højdemåler, der kunne
udsende skingre pift og måle tiden for ekkoet fra jor-
den eller havet og dermed flyvehøjden. Til fremdriften
anvendtes for første gang dieselmotorer på tilsammen
4000 hk og aktionsradius var 13.000 km. Det kunne
medtage 50 passagerer under langt mere komfortable
forhold end nutidens flyvemaskiner.

Radiostationen var bygget af Telefunken og leveret
gennem firmaet Debeg. Den har tilsyneladende funge-
ret perfekt, for her er originalteksten af et telegram,
der blev sendt på vej hjem for 70 år siden fra den første
rejse til USA: 
"ls hindenburg nordeichradio 13. 5. 1936 = 19:10
debeg berlin =
zfunkenanlage an bord bei ganz erheblich starker
beanspruchung anlässlich erster nordamerikafart stets
einwandfrei stop besonders kurzwellen und der dauer-
betrieb ohne geringste störung durchgefürt =
schiffsleitung luftschiff hindenburg"

Kortbølgesenderen, type Spez.2027 F, havde et fre-
kvensområde fra 4280 KHz til 17700 KHz (70 - 17 m), og
den havde tre trin. Alle svingningskredse var mekanisk
koblet sammen, lige som i Lorenz senderen, så fre-
kvensskift kunne udføres med ét greb. 

a) kortbølgesenderen, b) langbølgesenderen, c) begge
modtagere.

Det nostalgiske hjørne
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

Software: MMSSTV ver 1.11G. 
Radio: Yaesu FT227R. 
Power: 10 W. 
Antenne: 5/8 GP - 40 m over havet.
Ansvarshavende: OZ1OHJ  Orla, Brande. 
Deltagere i projektet: OZ1OHJ og OZ1HVL

Du er velkommen til at sende rapporter til:
oz1ohj@pc.dk, Orla oz1hvl@tdcspace.dk, Kent

Du kan også finde mere info på hjemmesiderne:
http://www.oz1ohj.frac.dk  og http://oz1hvl.hotserv.dk

Vy 73 de OZ9AU
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Den var bestykket med rørene RS 282 og 2 x RS 291. 
( RS 282 er en triode, der kan afgive 100 Watt på op til
20 MHz og køre med nedsatte data helt op til 100
MHz. RS 291 er en sendetetrode, der kan afgive 110
Watt på op til 15 MHz og anvendeligt op til 25 MHz.
Det er "stamfaderen" til RS 391 og RL12 P35 m. fl.) Fre-
kvenskonstansen var efter datidig målestok særdeles
god som følge af anvendelsen af højkvalitets kerami-
ske materialer i styretrinnet. Effekten var ved CW ca.
200 Watt og ved telefoni eller MCW ca. 130 Watt. Der
var medhør og en kontakt til kortslutning af nøglen
ved afstemning.
Desuden var der en krystaloscillator til trimning.
Modulatoren var bestykket med RES 664d og RV 271,
ikke ret store rør, så senderen har formentlig været git-
termoduleret. Der var en anordning til modtale på
samme frekvens og med samme antenne, altså det vi i
dag kalder VOX. Samlet vægt 90 kg.

Langbølgesenderen, type Spec. 2028 F, havde samme
udgangseffekt som kortbølgesenderen og samme
modulator. Men den havde kun to trin, begge med
røret RS 282.
Anodespændingsomformerne til begge sendere var
gastætte og udluftet ud ad undersiden af gondolen. 

Langbølgeantennen bestod af to parallelle tråde på
120 m og i enderne forsynet med vægtlodder med sty-
refinner, så de under flyvningen holdt den rigtige
afstand.
Kortbølgeantennen var en tråd, der spoledes en kvart
bølgelængde ud og med et vægtlod med styrefinner,
der under flyvningen forhindrede antennerne i at bli-
ve snoet ind i hinanden. 
Der var to ens modtagere, type E 381 H, hver med fre-
kvensområdet 15 KHz til 20 MHz. Det var tokreds ret-
modtagere (1v2) med rørene RES 094, hf, RES 094,
detektor, og to trin lf med RE 084 k.

Jeg har PA-rørene, men mangler 
resten af luftskibet.

Der kørtes trafik på 18, 24, 36, 52, 600, 900 og 2100 m.  
Trods alle sikkerhedsmæssige tiltag nåede dette lufts-
kib kun at være i drift i et år, før det på tragisk vis
brændte op ved landingen i Lakehurst d. 6. maj 1937.
36 mennesker omkom. På P & T museet kan man læse
beretningen om en af de overlevende.

Anodespændingsomformerne

Der blev kun lavet én zeppeliner mere, LZ 130, "Graf
Zeppelin II".  Det var så meningen, at den skulle fyldes
med helium. Man var vist ved at få en aftale med ame-
rikanerne, men Hitlers fremfærd spolerede nok den
mulighed, så man måtte bide i det sure æble og fylde
også denne med brint. Den blev derefter kun brugt en
kort tid til militære formål.

Det var ikke kun tyskerne, der byggede luftskibe af
zeppelin-typen. Amerikanerne byggede endda endnu
større luftskibe, "Macon" og "Acron". De var forsyne-
de med en gribeanordning, så de i luften kunne gribe
en mindre flyvemaskine og hejse den ind i skroget. De
var naturligvis heliumfyldte. Desværre forliste "Akron"
i april 1933 ved østkysten af USA, hvorved 77 af de
ombordværende 81 omkom. "Macon" havarerede ved
San Francisco i 1935 med tab af 2 af den 83 mand sto-
re besætning.

Da jeg i 2001 besøgte Muffet Airfield i Silicon Valley i
Californien, så jeg hallen til et kæmpemæssigt luftskib
dér. Det var hjemme, men jeg fik det desværre ikke at
se. 
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EDR Sommerlejr 2006
Aa Strand Camping

ved Assens
8. - 15 juli

Se annoncen i OZ maj
side 305

og læs mere på
www.sommerlejr.dk

Sommerlejrudvalget
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OZ7DAL   Fyrskib XXI   8400 Ebeltoft
Tlf. 61 81 86 60   E-mail:oz7dal@qsl.net
OZ3AE   Anne-Grete Eriksen

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

EDR's HF-FIELD DAY FOR LOKALAFDELINGER 
2006.

Nu må det være på tide at invitere  alle lokalafdelinger
af EDR til en dyst om årets field day pokaler. Som sæd-
vanlig  foregår denne begivenhed den første week-
end i september, nærmere betegnet den 2. og 3. sep-
tember 2006. Denne gang en slags jubilæum - det er
20. gang, jeg er logretter.
Dersom I vil benytte et kaldesignal, som ellers ikke har
optrådt i Field Day sammenhæng tidligere, vil det
a.h.t. pointberegningen være meget praktisk, hvis I
meddeler mig det inden testen. Sidste år var der atter
et par nye ubekendte kaldesignaler, og det skabte
atter en del usikkerhed og mange forkerte pointgiv-
ninger.
I er som altid velkomne til at kontakte mig, hvis der er
nogen spørgsmål, og for jeres egen skyld vil det nok
være bedst, hvis I overvejer og stiller spørgsmålene,
inden Field Day løber af stabe-len, for i de 14 dage I
har til finpudsning af loggene, er  der vist kun plads og
tid til småtingsafdelingen.
Reglerne er i år at finde på EDR's hjemmeside.
Til de afdelinger, der mener, at de nuværende FD-reg-
ler er totalt ubrugelige, vil jeg gøre opmærksom på, at
jeg som FD-manager ikke har eneret på at fremsætte
forslag om FD-regler. ALLE kan indsende forslag til
behandling på HB-møderne, da det i sidste instans er
HB, der godkender FD-reglerne år for år.
Jeg syntes, at det også sidste år var vældig spændende
at rette de indkomne logs, dog henstiller jeg  kraftigt
til alle om at bruge det specielt fremstillede sammen-
tællingsblad, som I i år kan downloade fra EDR's hjem-
meside. Det letter mit arbejde væsentligt, når I benyt-
ter dette sammentællingsblad. Så er jeg også fri for at
bruge tid på at kontakte de afdelinger, der ikke har
givet mig alle de informationer, som jeg har brug for.
Jeg håber, at deltagelsen i år vil blive mindst lige så
stor. Jeg ser meget gerne, at alle lokalafdelingerne del-
tager, (også selv om det betyder  en del mere arbejde
til mig, hi), så der også på denne måde kan blive  knyt-
tet nogle gode og solide venskabsbånd under afviklin-
gen af årets field day.
Jeg ser også frem til at modtage mange checklogs,
både fra sender- & lytteramatører, således at der kan
blive kamp om diplomet for bedste checklog af begge
slags. 

Alle logs og checklogs skal være poststemplet senest
den 20. septem-ber 2006. HUSK dog lige på, at post-
væsenet kan være et par dage om at stemple posten
!!! Så for jeres egen skyld bør I nok stadigvæk lægge

loggen i postkassen senest om søndagen. Hvis I vil have
dokumentation for, hvornår jeres log er overgivet til
postvæsenet, kan I få en kvittering på posthuset, hvis I
afleverer den der.
Selv om jeg har e-mail, kan den under ingen omstæn-
digheder benyttes til indsendelse af logs, da det er
meget sporadisk, at jeg kikker i den "postkasse".
Vel mødt til testen, og har I spørgsmål angående field
day, er I meget velkomne til enten at skrive (snail-mail)
eller ringe til mig. Mit telefonnummer: 4485 2530.
For at komme et enkelt  spørgsmål i forkøbet, vil jeg
her atter gøre opmærksom på, at hvis man benytter
computer for logføring e.l. under testen, er det selv-
følgelig ikke tilladt, at den kører på det offentlige lys-
net.
M.h.t. logprogrammer så kan I stadig kontakte OZ1ETP
for kopi af FYNLOG, OZ1IVA for HARBOLOG, samt
OZ8GW og OZ9IT for andre FD-logprogrammer.
I augustnummeret af OZ 1992 kan I på diplomsiderne
(side 449) læse om FIELD DAY DIPLOM. Jeg vil dog lige
gøre opmærksom på, at diplomet er for alle radioama-
tører samt SWLs, dog skal kontakterne være kørt/
hørt under samme Field Day. I kan også søge diplomet
for tidligere år, hvis I skulle have lyst dertil.

Allis Andersen, OZ1ACB
Kagsåvej 34
2730 Herlev

Telf: 44 85 25 30

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

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

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

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

Vy 73, 55, 88 de OZ3AE Anne-Grete

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

Redaktion:
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HB-nyt
Ved hovedredaktøren

Det årlige uformelle radioamatørtræf i Rebild
afholdes  

søndag den 6. august 2006
i Rebild, der er beliggende ved Skørping i Rold

Skov i Nordjylland. 
I år er det 41. gang vi mødes i Rebild.

Pak madkurven og hvad man ellers tager med på
en skovtur, tag familien med i vognen, og sæt kur-
sen mod Rebild. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Rebildhus mel-
lem kl. 14.30-15.00. Efter at have hilst på hinan-
den, går vi ind og drikker kaffe med lagkage eller
kringle (for egen regning).Når kaffen er indtaget,
går vi en tur i de skønne bakker, og nogle af
damerne skal jo nok besøge Roldhøj, hvor der er
mange spændende ting at se på, eller købe.
Vi vil gerne se dig og din familie i år, og samtidig
kan du få lejlighed til at hilse på de amatører, du
kun kender fra radioen.
Kl. ca. 18.00 stiller vi vore medbragte stole og bor-
de, op på parkeringspladsen, pakker madkurven
ud, og nyder den medbragte mad og drikke, og
hygger os med hinanden. Gå ikke glip af denne
oplevelse i den skønne natur.

Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op!
Vel mødt i Rebild søndag den 6. August 2006.

Vy 73 de OZ2KS Johannes.

Formanden
I sin beretning nævnte Sven, at Københavnsafdelingen
ikke havde ønsket at deltage i et møde i museumsud-
valget. Mødet skulle have det formål at få afviklet
EDR's samarbejde med Radioamatørernes Museum på
en ordentlig måde. 
På RM 2005 orienteredes om at HB havde opsagt sam-
arbejdsaftalen med museet; men der er efter HB's
opfattelse en række praktiske og juridiske forhold, der
bør afklares. Således er vedtægterne for Radioama-
tørernes museum vedtaget af EDR's hovedbestyrelse,
og det er ønskeligt at få drøftet, hvordan vedtægterne
juridisk lovligt ændres, således at eksempelvis medlem-
mer af museets ledelse ikke udpeges af EDR.
Det blev besluttet at forretningsudvalget skulle gøre
endnu et forsøg på at få skabt en løsning.

Kontoret
Lone uddelte et detaljeret materiale om status ved-
rørende afdelingernes betaling i henhold til RM-
beslutningen. Det har givet en del arbejde at få ord-
ningen kørt ind. Enkelte afdelinger er blevet nedlagt.
Det er dog HB's opfattelse, at det generelt er sket pga.
lavt aktivitetsniveau/få medlemmer og ikke skyldes
den nye ordning, men at den måske har været anled-
ningen til at overveje afdelingens videre beståen.
Lone kunne også meddele, at der var fundet et nyt
sted til afholdelse af årets RM. Det bliver Næsbylund
kro ved Odense.

Sager til beslutning.
Nye medlemmer
Fra OZ0CP var fremsendt nogle tanker og forslag til
hvorledes man kan hverve nye medlemmer bl.a. gen-
nem kontakt til tekniske skoler og spejderne. Forslaget
gik bl.a. ud på at lave et stykke aktivt arbejde gennem
lokalafdelingerne. Der skulle findes nogle personer,
der i samarbejde med lokalafdelingerne kan tage ud
og holde foredrag og demonstrere amatørradio.
HB havde en længere debat herom, og var indstillet på
at arbejde videre med ideerne. Man måtte dog også
værre realistiske og erkende, at et sådant arbejde
kræver en vedvarende indsats og at det kan blive svært
at finde ressourcerne (især personmæssigt) til at løfte
opgaven.
Informationsudvalget fik til opgave at se nærmere på

mulighederne.

Renovering af OZ7EDR
Antennerne på EDR's station på Klokkestøbervej træn-
ger til vedligeholdelse, og HB besluttede at bevillige en
ny 144 MHz antenne samt eftersyn og evt. reparation
af 70 cm antennen og rotor. Man ville forhøre sig om

hvem der kunne udføre det praktiske og var villig til at
betale kørsel, såfremt der ikke kunne findes lokale
amatører til jobbet.

Båndplaner.
Fra et medlem var kommet ønske om en udtalelse om
de nye reg. 1 båndpalner, der var offenliggjort i OZ
april.
Svaret på henvendelsen er:
Efter HB’s opfattelse er IARU båndplanerne en anbefa-
ling, men de bør følges for at flest mulige radioama-
tører får mulighed for at dyrke hobbyen - og de er det
besdst opnåelige kompromis.

HR

HB møde d. 6. maj 2006

Referatet fra dette HB-møde kunne tidligt på aftenen d. 6. maj læses på EDR's hjemmeside. Det var faktisk inden
alle mødets deltagere var nået hjem. 

Denne reportage indskrænker sig derfor til en kort omtale af de vigtigste sager og en uddybning af enkelte
punkter i referatet. Interesserede henvises til selv at læse det komplette referat på EDR.dk.
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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

Nyt fra afdelingerne
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 sommerens Es sæson gået i gang. Vi er nu kommet i gang
med WSJT fra klubben, efter vi har fået en detaljeret oplæring
i disse digimodes af Carl OZ1IEP som besøgte os.
Vi har snakket lidt om Fieldday, og vi overvejer i øjeblikket
hvad vi har lyst til af klasse og frekvenser. Det er nu du skal del-
tage i debatten.
Husk vores forum på hjemmesiden, som altid er klar til indlæg
for en næsten realtime debat.
Jens OZ2JP har lagt hoved i blød for at udvikle et Rotor-inter-
face som vi vil bygge i klubben på et senere tidspunkt, når vi
er helt færdige med vores FT817/QRP PA projekt.

Carl OZ1IEP besøger os og demonstrerer WSJT

OZ1DB Karsten har opfordret til ombygning af PC strømforsy-
ninger til amatørbrug, og her er Karsten eksperten selv, og stil-
ler meget gerne op til spørgsmål og forklaringer.
Se som altid meget mere på vores hjemmeside.

Program:
15/6 Klubaften. Vi snakker Fieldday.
22/6 Klubaften. Vi går på lavt blus pga. sommeren.
29/6 Klubaften. Vi går på lavt blus pga. sommeren.
06/7 Klubaften. Vi går på lavt blus pga. sommeren.
13/7 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

Torsdag den 18. maj 2006:
Vi havde temaaften om digitale modulationsformer, bla. JT65
og PSK441.
Tak til OZ2TG, Steen for demonstration og gennemgang af fle-
re programmer til de forskellige typer modulationer.
Vi fik hurtigt brygget en simpel dipol sammen til 20m, som vi
spændte ud mellem en busk og en dør, og kørte flere QSO'er
med omkring 25Watt - nemt kan det gøres, og vi skulle jo lige
afprøve vores nye viden. :-)
Vi havde deltagere fra nær og fjern, bla. fra Holmegaard og
Knabstrup, og formanden sørgede for at alle havde kaffe og
vand. :-)

Er du radioamatør, eller blot nysgerrig?, så er du velkommen til
at kikke forbi i klubben en aften, eller to, eller ... :-)

På vores hjemmeside kan du bla. finde en kørselsvejledning til
OZ7AMG og eventuelle ændringer i vores program.

Program:
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.
6/7 Vi holder klubaften.
13/7 Vi holder klubaften.
20/7 Vi holder klubaften.
27/7 Vi holder klubaften.
3/8 Vi holder klubaften.
10/8 Vi holder klubaften.
17/8 Vi holder klubaften.
24/8 Vi holder klubaften.
31/8 Vi holder klubaften.
2-3/9 Vi deltager i HF Fieldday.

Vy 73 de OZ1NE, Alex
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Program 
15 juni Klubaften  / lageroprydning 
22 juni Måling af  HF-modtageregenskaber, praktisk

demonstration v/ Jens OZ1GAP og  Søren OZ6SX.
29 juni Klubaften, sommerafslutning 
2. juli Sommerudflugt.
Der arbejdes på at arrangere et besøg på Telegrafmuseet i Fre-
dericia. Alternativ mulighed vil være motorcykel- og radiomu-
seet i Stubbekøbing. Når dette læses vil det være afgjort om
det bliver Fredericia eller Stubbekøbing.   Nærmere oplysning
vil blive udsendt pr E-mail og ved opslag i klubben hvor der vil
være en fremlagt liste for tilmelding. 

Alle klubbens medlemmer ønskes en god sommer med for-
håbentlig megen radioaktivitet med  mange DX-forbindelser.

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:
21/6 Klubaften.
28/6 Klubaften.
5/7 Klubaften.
12/7 Klubaften.
19/7 Klubaften.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

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:
20/6 Sidste klubaften inden sommerferien
27/6 Sommerferie
04/7 Sommerferie
11/7 Sommerferie
18/7 Sommerferie
25/7 Almindelig klubaften

Så er det ved at være sidste udkald for en aften i klubben
inden sommerferien. Vi har som noget nyt valgt at holde luk-
ket i 4 uger og vender forhåbentlig friske tilbage for at tage
fat på forberedelserne til foreningens forestående jubilæum til
efteråret.

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.

Sommeren er ved at være over os, og det betyder at vi skal til

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:
Sommerferie fra den 20 juni til den 8. august.
Der er ikke noget programsat i sommerferieperioden.

Afdelingen er åben hver tirsdag hele sommeren igennem. 
Alle er velkomne til at komme og besøge os.
Er du i byen på en ferietur så aflæg os et besøg.

Siden sidst:
Den 16. maj havde vi igen APRS aften, som var en opfølgning
af de tidligere afholdte aftener. Igen var salen godt besøgt, og
endnu engang var der flere der godt vil i gang på APRS.
Vi siger tak til folkene fra APRS gruppen, fordi de vil indvie os
i deres arbejde omkring APRS.   

Vy 73 de OZ1FBV Erik

PS: Arbejdsholdet i Hvidovre Repeaterforening har den 9.maj
sat nye antenne og kabel på vores 70cm og 23cm repeater, og
de vil meget gerne have nogle rapporter på deres arbejde.
Se også på deres Hjemmeside www.oz7reu.dk

73 de OZ8BF

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 

Klubbens ledelse vil ønske alle en god og varm sommer, nogle
vil bruge noget af sommeren på og få tømt huset. Alle håber
jeg vil holde udkik efter egnede lokaler.

Program:
26/6 Sommer åbent
3/7 Sommer åbent
10/7 Sommer åbent
17/7 Sommer åbent
24/7 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

K

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

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

Kreds 2
Kreds 3
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at se på vores antenner og andre udendørs aktiviteter.
Vi holder klubaftener hver onsdag  hele sommeren.

Vi vil igen i år prøve, om vi kan  stable et hold sammen, så vi
kan køre Fyrweekend fra Hammeren fyr. ( Det lykkedes ikke
sidste år, da mange var taget på ferie )   

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:
04/07 Åbent bestyrelsesmøde
01/08 Åbent bestyrelsesmøde
12/08 Sommerfest
05/09 Åbent bestyrelsesmøde
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Der arbejdes lige i øjeblikket på at få en ny e-mail adresse, idet
mit e-mail/Internet ikke fungerer optimalt p.t., så der arbejdes
på en mere hensigtsmæssig løsning på problemet!
På bestyrelsesmødet i maj blev der uddelegeret en del vedlige-
holdelsesopgaver til forskellige ansvarlige, der ikke nødven-
digvis selv skal lave alt arbejdet, men sørge for at de forskelli-
ge ting og tiltag fungerer!

Det er også lykkedes at få gang i en fornuftig dialog med
haveforeningen, så vi faktisk føler os lidt mere velkomne, end
det har været tilfældet tidligere!
De nye licenser er også blevet aktiveret til maj måneds aktivi-
tetstest, hvor OZ1ETA sammen med flere af de "nye" fik luftet
klubbens call efter flere års fravær, håber at tiltaget kan
fortsættes fremover!

Bemærk og reserver lørdag den 12. august til vores hyggelige
have-og grill fest, der er bestilt godt vejr, men haveteltene bli-
ver også rejst (så man kan sidde i skygge - forstås)!

Betingelserne bliver de samme som sidste år, hvor man selv
medbringer kødet til grilning og specielle drikkevarer - så sør-
ger klubben for diverse andre fornødenheder! Nærmere her-
om i næste nr.

Vi har også fastlagt juleafslutningen til den 12. december - hvis
ellers vi kan få et lokale i Teaterbygningen denne dag - så over-
vej indtil videre dine øvrige engagementer denne aften, idet
det plejer at være årets største og mest traditionsrige  klu-
bmæssige sammenkomst!!
Nærmere om arrangementet senere på året.

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

RINGSTED - OZ3RIN
Mødelokale: Benløse Skole, Præstevej 19 (indgang ved skolens
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

Filmaften
Vi havde filmaften d. 10. maj. Det kom desværre ikke med i OZ
april, men der var et fint fremmøde trods det gode sommer-
vejr. Vi viste 30 min. fra HF FD 2005 samt 1 time fra OX2K DX-
pedition. Vi holder filmaften igen til efteråret.

Indflytningsfest
Idet vi ikke var helt færdige med vores fine lokaler, så har vi
flyttet vores indflytningsfest til en senere lejlighed. Vi håber
ikke, at du gik forgæves. 

Ny indgang
Vi har efter måneders kamp nu endelig fået vores egen ind-
gang. Det betyder at du fremover skal parkere på skolens
hoved p-plads på Præstevej i stedet for på Skolevangen. Der er
indgang til højre for p-pladsen.

VHF/UHF Field-Day
Igen i år deltager OZ3RIN/p med et hold på årets første Field-
Day. Vi er QRV på 6M, 2M, 70 CM og 23 CM. QTH bliver hos
OZ1XV på Munkebjergbyvej 47, Munke Bjergby. Vi forventer
også at deltage i 80 M testen søndag formiddag.

Sommeråbent
Vi forsøger at holde sommeråbent om onsdagen. Der vil ikke
være de store aktiviteter i juli og starten af august, men vi
byder da gerne på en kop kaffe og/eller en sodavand. Tjek på
hjemmesiden før du kører hjemmefra.

CW-kursus
CW-kursus starter op med indledende møde d. 23. august kl.
19.30. Selve kurset starter d. 6. september. Formålet med kur-
set er at træne operatører til daglig brug af CW, herunder lidt
QSO teknik - også til contester. Kurset er gratis, men du skal
være medlem af OZ3RIN. Et medlemskab for 2. halvår af 2006
koster kr. 100 og for 2007 kr. 250. Vi bliver ved så længe der er
kursister og til vi har nået et brugbart niveau. Interesserede
kan tilmelde sig på cw@oz3rin.dk

Vil du vide mere om, hvad der sker i OZ3RIN, så tilmeld dig
mailinglisten allernederst på vores hjemmeside. Så får du
besked, når der sker noget spændende i vores forening.

Husk at du kan læse de seneste nyeder og program-opdaterin-
ger på www.oz3rin.dk

Program:
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
1/7-1/7 VHF Field-Day
Hver onsdag i juli alm. klubaften - tjek som vores hjemmeside,
om der er åbent før du kører hjemmefra.

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/

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

Kreds 4
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Vi vil så vidt muligt holde åbent om mandagen i sommerferi-
en. Medlemmerne ønskes en god sommerferie. Vi henviser til
vores hjemmeside.

Vy73 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:
22/6 Sidste klubaften før ferien
3/8 Planlægning

Siden sidst og nyt:
Selv om det næsten er sommer nu, ses der stadig nye kon-
struktioner på byggeaftnerne. Der har lige været vist en balan-
ceret-ubalanceret  452 ohm antennetuner, med balancecenter
og med målepunkt i toppen af masten. Aflæsningen foregår i
stationsrummet - en virkelig praktisk og anvendelig konstruk-
tion - det var OZ2 WT  Villiam der havde fremstillet prototy-
pen. Der er også gang i printmontering til el-bug.
Møde statistikken for klubaftnerne viser igen et ganske pænt
fremmøde, også i de sidste par måneder, hvor det næsten har
været sommer.
Obs! husk at se på opslagstavlen - eller spørg over repeaterne
om der er udflugter - foredrag el. lign - det kan være svært at
få det med i denne spalte.
I ønskes alle en rigtig god sommer - husk at tage stationen
med på ferie!

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. 

SOMMERFERIE.
Første møde efter sommerferien er torsdag den 31. august

06. Vy 73 de OZ9IS Ib. 

NORDALS - OZ1ALS
Lokale: Nørreskovskolen, Svenstrup, 6430 Nordborg
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ1CCJ, Arthur Tølbøl Petersen, Sjellerupvej 32,
Guderup, 6430 Nordborg. Telf. 7445 8709
Bankkonto: Sparbank Vest 8122 8625
E-mail:oz9qq@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz1als.com

Så har vi haft generalforsamling sidst i april måned og efter
mange år som formand ønskede
Kjeld OZ9QQ afslutte sit job. Vi er ham meget taknemmelige
for den store indsats han i sin
formandstid har gjort for NordAlsafdelingen. Mange tak skal
du have Kjeld.

Den nye formand blev Arthur OZ1CCJ, tillykke med hvervet.
Resten af bestyrelsen består nu af:
Kasserer Kurt OZ7YM

VHF field day
VHF field day nærmer sig alvor og de sidste planer skal fin-
pudses inden det går løs.

Sommerferie!
Sidste klubaften inden sommerferien er torsdag den 22. juni
og vi mødes i klubben igen den 10. august.
Rigtig god sommer til alle.

Program:
15/6 Klubaften
22/6 Klubaften, sommerferie :-)
1-2/7 VHF field day
10/8 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

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:
15/06 Sidste klubaften inden sommerferien.
OZ8SMA ønsker hermed alle en rigtig god sommerferie 2006
og siger på gensyn igen torsdag den 17 august.

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. Tlf.: 65 32 36 99. E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk
Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr. 4356809459. 
DX-cluster OZ2DXB: Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr.
4356809459, mærket DX-cluster.
E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk 
Hjemmeside: http://www.oz2nyb.dk

Program.
3. august Efterårssæson start.

Efter generalforsamlingen d. 11. maj ser afdelingens styrelse
sådan ud:
Formand: Nick OZ3TQ.
Kasserer: Leon OZ1LD.
Bestyrelsesmedlemmer: Jens OZ3KLI, Søren OZ6ZS, Erik OZ3EC.
Suppleant: René OZ1ESA.
Revisorer: Thomas OZ1TBC, Henning OZ9IO.

Vi holder sommerdvale, og vender tilbage i juli OZ.
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:
19.06.06 Vi afholder den sidste ordinære klubaften inden som-
merferien, klubben er vært ved en kop kaffe.

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

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

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9QQ, Kjeld Egon Petersen
Østermarken 6, Stevning 
6430  Nordborg. Tlf.: 74 45 86 25
e-mail: oz9qq@edr.dk
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Sekretær Hans Jørgen OZ7XI
1. Suppleant Claus OZ1CE
2. Suppleant Hugo OZ1FRN

Den nye bestyrelse støtter sig som hidtil til en dynamisk aktivi-
tetsgruppe der får sat et 
Interessant mødeprogram sammen og Claus Erik der får vor
Hjemmeside til at boble.
Den næste tids aktiviteter kan du se på Hjemmesiden.

Ligeledes har vi fået en hovmester, der er meget vigtig for
klubbens velbefindende, nemlig
Torkild OZ8CU

Vi har fået gang i en større byggegruppe, de har allerede ind-
til nu fået samlet en LF-
forstærker, flere projekter forestår.

Vi holder sommerferie fra den 29. juni, der altså er sidste
mødeaften og begynder igen efter 
ferien torsdag den 17. august.

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

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/Sekretær

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

PROGRAM:
2/7 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE

Her udveksles aktuelle nyheder.  
20/7 MÅNEDENS SOMMERMØDE v/ OZ1CLI

Radio - Feriesnak, lidt af hvert
73 fra Kalle, OZ5WK.

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:
17/6 Sommerudflugt til Egeskov slot.
21/6 Almindelig mødeaften.
28/6 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
1-2/7 V/UHF Fieldday 2006.
5/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
8-9/7 IARU HF Championship HF Contest.
12/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
19/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
26/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.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 hjem-
meside - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
Siden sidst, er der bl.a. lørdag d. 29/4 blevet gjort grundigt
Forårsrent i afdelingen - denne gang deltog 4 medlemmer, og
vi nåede endda rundt i alle kroge på kun ca. 4 timer. Resulta-
tet taler for sig selv, og vi håber medlemmerne er tilfredse med
duften. Mandag d. 1/5 var Jan, OZ1INN og Kurt, OZ4AFQ på en
"redningsmission" til Haderslev - for at hente en ny Trailer
Tower, som Jan har haft i kikkerten et års tid, og som åbenbart
var uden interesse for de lokale. Den blev hentet i Kurts store
Volvo sættevogn, for det er store "sager" - en Extra Heavy
Duty Trailer Tower af det Amerikanske fabrikat Tri-ex, der tid-
ligere gjorde tjeneste ved marinens ubåds støtteenhed - lidt
data på masten: fuldt udskudt 30m høj, 2x230v spil, 3kw 230v
generator, 2x kraftige rotorer, 2x 130cm paraboler osv. - så nu
skal der kigges på hvad der skal til, for at den kan komme "i
tjeneste" hos Danmarks bedste og mest aktive contest team -
EDR Esbjerg afdeling. 
D. 3/5 var der Oldtimeraften - 27 deltagere med licens i mindst
20 år, og nogle af de unge, var mødt op til denne hyggelige
aften. Aftenens indleder var Niels OZ1IKW, som meget leven-
de fortalte om hans spændende liv, lige fra Kastanje kanonen,
tobaks dyrkning, soldater tiden, jobbet som lærer og posten
som borgmester og landsformand for EDR. 
En stor tak til Niels, for det fine oplæg til snakken ved borde-
ne. D.17/5 havde vi inviteret til Valgmøde, forud for valget til
landsforeningen. Og det var da glædeligt at se ca. 45 deltage-
re fra Jylland og Fyn, som havde fuldt opfordringen og som var
kommet til et rigtigt godt møde, med nogen af kandidaterne
til RM - HB og til formandsposten. Debatten specielt med for-
mandskandidaterne, nåede omkring mange emner og om ikke
andet, fik alle deltagere nok lidt med hjem at tænke over,
omkring landsforeningen og fremtiden. Vi ønsker alle kandi-
daterne, god held med valget, og måske på gensyn. 

Så har vi taget hul på sommeren, og selvfølgeligt er der Som-
meråbent i afdelingen - hver onsdag fra kl.19.30 til ca. kl.22.00,
er der åbent for medlemmer, turister, og interesserede - de
Almindelig mødeaften er tilbage d. 16/8 hvor vi lægger ud
med Grillaften kl.19.30. i skolegården.
Men selvom det nu også snart er sommerferietid (i hvert fald
officielt), er der jo stadig aktiviteter hvor afdelingen er med.
I weekenden d.1-2/7 deltager vi i V/UHF Fieldday 2006 fra Mar-
bæk plantage - hvor det i år er planen, at vi deltager på 6m 2m
70cm og 23cm. Et oplagt udflugtsmål for alle interesserede,
uanset om man vil være med som operatør / cooperatør, eller
bare vil se den største Fieldday station på Vestkysten, så er du
meget velkommen. 
Og endelig d.8-9/7 er vi med i IARU HF Championship HF Con-
testen med kaldesignalet OZ1HQ.

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:
21. juni B: Sommerafslutning kl.19.00 med Grill. OZ3RA er

Grillmaster. Der serveres grillmad, kartoffelsalt,
mixsalat og brød. Øl, vand og kaffe.

Pris for mad og drikkevarer: 50 kr. pr. person. (børn 20 kr.)
TILMELDING    NØDVENDIG.

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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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/

I denne måned må vi desværre henvise til afdelingens hjem-
meside med hensyn til program m.v.

Vy 73 de OZ5THY/OZ7&

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, 6760 Ribe.
Mødeaften: hver anden  onsdag i lige uger  kl. 19.30
Formand: OZ1ERW, Hans Werner Jensen, Gravsgade 41, 6760
Ribe. Telf. 7542 3984
Hjemmeside: http://www.ribe.bynet.dk/foreninger/edrribe
Postadresse: Postboks 15, 6760 Ribe

Ved EDR - Ribes generalforsamling 22. marts 2006  udnævntes
OZ1DXS Georg Morthorst jensen som æresmedlem, som tak
for lang og tro medlemskab siden 1973. Kredsformanden fra
kreds 7, OZ3MC havde taget køreturen helt fra Skive for at
overrække EDR's orange nål som tegn på hædersbevisningen.
I EDR Ribe har Georg været sekretær på næsten alle general-
forsamlinger siden han meldte sig ind og klubben er også hans
XYL Else hjemme på Høgsbrogård ved Hviding en stor tak skyl-
dig, for at have bagt kage medbragt til utallige klubmøder.
OZ1DXS, der har A-licens, står skrevet for EDR1RIB 's klubstati-
on og var en overgang klubbens eneste medlem som mestrede
morsekunsten (på 2 vejs morsenøgle). 
Nu har både klubformand og kasserer A-licens. Klubben har
indkøbt en ny HF-antenne hos Norad, som endnu ikke er sat
op. Formanden OZ1ERW berettede bl.a. om sin udflugt til Ham
Radio 2005 i Friedrichshafen, og om ham marked i Hannover,
Hamborg og Esbjerg. Der er mulighed for at få sendt nye ama-
tører til prøve i Esbjerg. Vi håber at få medlemstilgang igen og
generelt at få bedre tid til at gøre mere ved amatørradioen

. Fra EDR Ribe / ved OZ2HP 

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.oz7skv.dk
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

VI HOLDER SOMMERFERIE FREM TIL 12. AUGUST. MEN DU KAN
MØDE NOGLE AMATØRKOLLEGER PÅ EDR'S SOMMERLEJR I
UGE 28.----GOD FERIE.----BESTYRELSEN.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Er
du i tvivl, kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. Tele-
fonnumre  er på afdelingens hjemmeside.
Du kan også sende en E-mail til afdelingen: oz6edr@qsl.net.
HUSK også at kigge ind på afdelingens hjemmeside for evt.
ændringer/nyt.  www.oz6edr.dk  Webmaster OZ8GW - Leif.
B = Mødeaften i Billund
K = Mødeaften i Kollemorten
Hvor intet andet er nævnt starter mødeaftnerne kl. 20.00
Der er mulighed for oprettelse af certifikat kurser. Er du inter-
esseret kontakt da OZ6KH - Villy Hansen.

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

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

Siden sidst.
Det var en rigtig interessant klubaften, da 3MC var på besøg i
sidste måned og fortalte om APRS. Da foredraget var slut  og
Martins computer stadig var i gang så vi billeder , som han hav-
de optaget af antenneropsætninger fra kredsens forskellige
klubber under sidste fieldday samt billeder fra Martins efter-
hånden legendariske elektriske hejseværk i forbindelse med
hans nye 45 m mast med tilhørende antenner. Vi fik desuden
viderebragt sidste nyt fra EDR.
Fra 14 juni holder vi jo sommerferie , og vi mødes igen onsdag
d. 9 august , klar til en ny sæson. Husk lige EDR sommerlejr i
uge 28 fra d.8-15 juli .

Se vores hjemmeside for eventuelle opdateringer/ændringer.
God ferie

Vy 73 de OZ1CAF- Ebbe.

Herning rævejagt
Vi er startet:
Fortsat fin deltagerantal; dog er Mogens igen i år ramt af en
del udenlands arbejde; han håber dog at kunne sende Jeppe
som substitut. Super vejr til jagten i Holstebro; Villy sluttede
forårssæsonen med en sejr. Bøllingsøjagten desværre aflyst
pga.deltagerfrafald (arbejde, sygdom, ferie).

Planlagte jagter 2006:
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
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Program:
1/6 Div. Arbejder og deltagelse i 10 meter NAC test.
4/6 Vi mødes kl. 10 i klubben for at deltage i 80 meter test.
8/6 Bygning og afprøvning af G5RV antenne.
15/6 Antenneteori mv.
22/6 Afprøvning af mobilantenner mv.
29/6 APRS teori og praktik.
1/7-2/7 VHF Fieldday besøg ved aktive afdelinger.
6/7 Div. Arbejder og deltagelse i 10 meter NAC test.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3.727) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag hvor der ikke er test.
Vi har ved de seneste møder gennemgået teorien omkring
vores rotor, hvorunder der ligeledes har været foretaget fejl-
finding og reparation af samme. Vi har været en tur i Agerskov
og det lykkedes alle de deltagende medlemmer, at hjembringe
mange fine genstande - nogle helt nye og nogle brugte, men
vi synes alle at vi gjorde nogle gode køb - en rigtig god dag.
Afdelingen vil forsøge at deltage i 80 meter testen, der afvik-
les hver den første søndag i måneden. Vi mødes i klubben kl.
10.00 til taktikmøde og formiddagskaffe.

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:
17/6 Sommerudflugt til Danfoss Universe. Tilmelding

nødvendig.
22/6 Klubaften.
26/6 Klubaften.
29/6 Sommerafslutning.
30/6 Weekendmøde.
Afdelingen holder ferielukket fra og med søndag d. 2. juli til
og med søndag d. 13. august.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

Vi har haft generalforsamling den 4. maj og herefter ser besty-
relsen således ud:
Formand: OZ5VY Orla
Kasserer: OZ5HD Bent
Sekretær: OZ1ZN Leif
Best.medlem 1:  OZ1WQ Jørn
Best.medlem 2:  OZ1DLD Bent
Supl.: OZ9IL Knud og OZ9DB Karsten
Revisor: OZ1ASF Søren
Revisor supl. OZ6JS Julius

Vores nye hjemmeside er endnu ikke helt som ønsket, men vi
håber at den snart kan tages I brug for alvor.
Sidste mødeaften inden sommerferien bliver torsdag den 22.
juni. Herefter ses vi igen torsdag den 3. august, hvor vi så skal
til at gøre forberedelser til HF field-day. 
Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie.
Husk vi forsøger stadig at mødes på lokalfrekvensen hver man-
dag kl. 19:30.

Vy 73 OZ5VY Orla

Siden sidst har vi i samarbejde med OZ3EDR arranceret et virk-
somhedsbesøg/sommerudflugt lørdag 17 juni 2006 hos Søvær-
nets Helikoptertjeneste på Flyvestation Karup . Her vil Allan
Rasmussen - som er pilot på en af tjenestens Lynx helikoptere
- fortælle om tjenestens opgaver, som primær foregår på
Færøerne og Grønland. Bagefter aflægger vi et besøg i hang-
aren, hvor vi kan se helikopteren på tæt hold. Af hensyn til for-
svarets besøgsregler, skal der afleveres en deltagerliste forud
for besøget. Husk derfor tilmelding senest 8 juni 2006 på til-
meldingslisten, som ligger fremme i afdelingen. Der er afgang
fra Tambohus kl. 9:00 . Se evt. hjemmesiden, der har fået ny
adresse : www.oz7skv.dk
Vi har desuden planlagt sidste klubaften inden sommerferien
til mandag 12 juni .

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
Torsdag den 18.05.2006 afholdt klubben ordinær generalfor-
samling.  OZ5EX Børge blev valgt som ordstyrer og styrede som
sædvanligt forsamlingen uden problemer. Formanden OZ3ZJ
Hjalmar fremlagde og fik godkendt formandsberetningen.
Kasserer OZ4LDN Lars gennemgik regnskabet som blev god-
kendt uden anmærkninger.  Genvalg til bestyrelsen, formand
OZ3ZJ, OZ1GMH, OZ1LQO og suppleant OZ1DMY, samt reviso-
rer OZ1CHF og OZ5EX.

Bestyrelsen er herefter sammensat som følger:
OZ3ZJ, Hjalmer Roesen, Formand
OZ4LDN, Lars Daugaard Nielsen, Kasserer
OZ5BG, Bent Grønbæk Olesen, Sekretær
OZ1GMH, Per Skovmose
OZ1LQO, Søren Kjærsgaard
OZ1DMY, Karsten Hørning, Suppleant
OZ1GAX, Karsten Jørgensen, Suppleant
OZ1CHF, Knud Børge Haag, Revisor
OZ5EX, Børge Høj Jensen, Revisor

HF Field Day 2006
HF Field Day afholdes i år I weekenden den 2.-3. september.
Husk at sætte kryds i kalenderen.

Sommerferie
Sommerferien starter i år den 15.06.2006. Første klubaften
efter ferien er den 10.08.2006 hvor forberedelserne til året
Field day starter. Afdelingen vil gerne benytte lejligheden til at
ønske alle en god sommerferie. Vi ses.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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

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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get om PA-trin til 144 MHz. 
Program: 15. juni Vi pakker sammen til fieldday og holder
afslutning inden sommerferien. 1.-2. juli VHF-UHF-fieldday
på Ejer Baunehøj. Afdelingen bliver aktiv på to eller tre bånd.
Derefter en velfortjent sommerferie. 17. august V e l k o m -
men tilbage fra sommerferien. 

vy 73 fra OZ5KM, Kjeld

Vejle - OZ5VEJ
Mødelokale: bag Hover skole, jellingvej 165, 7100 Vejle
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00

EDR-forefrag ,ved OZ6OM Tirsdag d. 27. juni kl. 19.30 i afde-
lingens lokaler
En aften om 50 MHz

Afdelingen deltager i aktivitetstesten på 80 meter søndag d. 2.
juli fra afdelingen. Vi mødes  kl. 10.00

OZ1NQ

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:

Program
Onsdag den 28. juni holder vi grillaften.
Sommerferie i juli.
Møder igen i august efter sommerferien onsdage den 9. og 23.
august.

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

Så er der 50 Mhz test i den kommende weekend fra spejder-
hytten i Herskind. Kig forbi og få en sludder + en kop kaffe. Og
så kan du jo lige køre et par QSO'er til loggen.
Sommerferien står allerede for døren, bemærk der er lukket
hele juli måned i Afdelingen

Program
Lør/søn 17/18 juni 50 Mhz test
Torsdag 29 juni Sidste klubaften inden ferien
Torsdag 6 juli Sommerferie
Torsdag 13 juli Sommerferie
Torsdag 20 juli Sommerferie
Torsdag 27 juli Sommerferie
Torsdag 3 august 1. klubaften efter ferien
Hver torsdag 19:30 Klubaften
God Sommeferie!!

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Mødelokale: Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180B, 9900 Fre-
derikshavn.
Mødeaften: tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ1DWF, Leif Aaen, Karupvej 85, 9300 Sæby

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:
17/6-06 Hekse Træf hos Skovheksen.

Siden sidst:
D. 26/4-2006 Holdt vi ingen en tema aften. Denne gang var det
" Opladning af  batterier 2" Det var igen oz1sta som delte ud
af sin viden omkring emnet.
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:
Sommeren er over os ganske pludselig, og inden vi får set os
om, skal vi på sommerlejr på Å strand camping, lige ned til Lil-
lebælt, med alle de sædvanlige deltagere og gerne mange fle-
re. Fra Silkeborg forventer jeg minimum 3 hold (OZ2JUM, 1ETE
og 5JR). Jesper OZ2JUM arbejder stadig med bygning af QROl-
le, men var desværre så uheldig at få et fejlbehæftet display-
print, som dog nok er udskiftet, når du får dette OZ.
Husk at vi den 20. juni har grill-aften og vi slutter de ordinære
klubaftener inden sommerferien d. 27. juni, men som sædvan-
lig er der nok en del der tager i klubben alligevel, de fleste tirs-
dage i juli; check 145.225.

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

Program:
20.06 Vi griller
27.06 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. maj drøftede vi antenne til 28 MHz til brug
under 10 m aktivitetstest, og enden på det hele blev, at man vil
søge at sætte en 3-element beam op til 20-15-10 m.  Mødet 11.
maj måtte aflyses, da skolen - uden varsel til os - var lukket af;
i stedet fik vi de varme hveder 18. maj sammen med foredra-

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ2KS, Johannes C. Sørensen
Rughaven 11. st.tv., 9000 Ålborg
Tlf.: 98 12 09 04
E-mail: oz2ks@edr.dk
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THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Rolighedshuset, Kastanievej 45, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00 - 22.00.
OZ4EI, Erik Hedegaard Jakobsen, Lykkesvej 14, 7700 Thisted.
Tlf. 97925304.
http://www.qsl.net/oz7tom/
E-mail: ehja@post.tele.dk

Siden sidst har vi afholdt ordinær generalforsamling.
Ved generalforsamlingen tilkendegav OZ4EI, Erik, at han var
villig til t tage en periode mere som formand, og han blev gen-
valgt. OZ1GSA, Henning, fortsætter som bestyrelsesmedlem,
OZ1APB, Ole, blev nyvalgt, mens OZ6ML, Max, og OZ8UW,
Henning, blev genvalgt. Suppleant til bestyrelsen er OZ3LE,
Poul Leth, mens OZ1PBC, Poul Bak, nu er revisor med OZ1MN,
Martin, som suppleant.
Vi har på det seneste fået et par mødedeltagere, der har ytret
interesse for at få en licens. I øvrigt fortsætter foreningen som
hidtil med samvær omkring medlemmernes projekter inden
for radio.
Følg med på vores hjemmeside, der stadig bestyres af OZ1APB,
Ole!

vy 73 de OZ8UW

Hej !
Ja, altså - jeg ligger lige lidt her for mor har været SÅ sur -
tænk, jeg måtte ikke engang læse i hendes nye OZ. Det lå
ellers lige der på sofabordet, og så syntes jeg da lige jeg ville
"bladre" lidt i det, men jeg nåede kun igennem de første par
sider - og jeg kunne SAGTENS se hvilke sider jeg HAVDE læst -
så kom hun rendende og sagde, at jeg skulle holde poterne for
mig selv!
Nå - skidt - jeg vil nu alligevel ønske jer alle sammen en rigtig
god sommer - også fra "hende den sure", der siger at I skal
huske at sende indlæg ind til tiden, ikke ?

"Bløde" potehilsner fra Lotte/"red.cat" hos OZ1CRY/Fie

OZ7QV
Hans Weber OZ7QV er ikke længere iblandt os.
Hans blev 76 år og var een af afdelingens "Old timer's" som
har været med fra "Rørtidsalderen", hvor han deltog aktivt i
afdelingens forskellige aktiviteter og byggeprojekter.
Herudover varetog han afdelingens vicevært job igennem fle-
re år.
De senere år flyttede hans interesse bl.a. over på computeren,
men vi kunne jævnlig glæde os over hans besøg ved afdelin-
gens månedlige hyggetimer.
Vi er mange der vil savne Hans, æret være hans minde.
På vegne af Aabenraa afdelingens  medlemmer.

OZ5WK, Kalle

Postadresse: Karupvej 85, 9300 Sæby
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz6eva

EDR Frederikshavn ophører
For seks år siden var Frederikshavn afdeling ved at lukke helt
ned. Det blev besluttet, afdelingen skulle have en sidste chan-
ce.
Situationen i dagens Danmark er nu meget anderledes. Meget
er sket i de senere år. Sæby afdelingen har vokset til en stor og
aktiv afdeling, med et godt og solidt fundament, hvor Frede-
rikshavn har lagt i stille dvale. Med øje på kommune-sammen-
lægningen mv.  er det ikke længere realistisk, to lokal-afdelin-
ger vil kunne arbejde så geografisk tæt, da hellere samle kræf-
terne under samme tag.
Ikke blot kommunesammenlægningen ændrer meget, ligele-
des den nye struktur i EDR. Grundlaget for opretholdelse af
EDR Frederikshavn, som en lokalafdeling, er ikke længere til-
stedeværende. I samråd med vort Hovedbestyrelses-kredsmed-
lem, Johannes (OZ2KS), enes vi om, EDR Frederikshavn ophører
som værende lokalafdeling under EDR´s landsorganisation.
EDR Frederikshavn har gennem årerne været stedet, hvor radi-
oamatører mødtes, til mange gode arrangementer og kurser,
store som små. Adskillige radioamatører har gennem lokalaf-
delingen fået gode minder, der bliver hængende som evergre-
ens.
En stor tak skal lyde til medlemmerne, der gennem årerne har
ydet deres bidrag til afdelingen gennem årene. Ligeledes tak
til EDR, der altid har ydet deres lokalafdelinger en god og solid
service.

Praktisk information:
Foreningen har ikke kunnet gennemføre ekstraordinær gene-
ralforsamling siden 2003, hvor bestyrelsen ikke har kunnet
give samlet gyldigt fremmøde iht. vedtægter. skulle medlem-
mer have interesse i yderligere information, er forretningsbe-
styrelsen samt manager sammensat som:

Formand : OZ1DWF, Leif
Kassererer : OZ1GGF, Uffe
Bestyrelsesmedlem : OZ5ACT, Arne-Bo.
QSL manager : OZ1MAD Margit

Kontingent har ikke været opkrævet gennem fem år, så med-
lemslisten er ikke intakt. Foreløbig er registret fire medlem-
mer. Såfremt ingen medlemmer har henvendt sig inden
udgangen af 2006, vil foreningen være betragtet som endeligt
opløst.

Vy 73 de OZ1DWF,Leif
Afgående formand OZ6EVA.

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

Program:
15. Juni Klubaften
22. Juni Sidste klubaften inden ferien

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

73 de OZ2KMP

De forsinkede

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

Silent key
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Forslaget skal her resumeres med nogle ændringer:

FORSLAG:
Pkt. 1
EDR overgår til styring med en generalforsamling, som fore-
ningens øverste myndighed. EDR ledes af en formand og en
bestyrelse bestående af et medlem fra hver kreds (kredsfor-
manden).
Pkt. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år i Odense.
Pkt. 3
Der skal skabes en ny inddeling i kredse bestående af 11 - 12
kredse.
Pkt. 4
Kredsene organiserer sit arbejde ved at indkalde lokalafde-
lingsformændene til kredsbestyrelsesmøder.

BEGRUNDELSE

Pkt. 1
Der ligger en besparelse i at nedlægge RM-funktionen.
Pkt. 2
Kommunikationen bliver direkte imellem foreningsmedlem-
merne og bestyrelsen.,
Pkt. 3
Forslaget er også begrundet i at EDR indførte RM-funktionen
med et medlemstal på 8.000, måske noget mindre.
Nu hvor medlemstallet er nede på ca. 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 undgå
landsdelsprægede omsvingende generalforsamlingsbeslutnin-
ger.
Pkt. 5
Samarbejds ånden i Foreningen bliver styrket ved at benytte
lokalafdelings formænd i den enkelte kreds' bestyrelses arbej-
de eller i andre samarbejdsrutiner.   
Pkt. 6
Det viser sig svært at etablere et samarbejdsklima fra nord til
syd i de lange kredse i Jylland, hvorfor der bør overvejes en
anden kredsopdeling i hvert fald i Jylland.

Til afdelingerne
Jeg håber at der vil blive en god debat om forslaget i alle lokal-
afdelinger og derigennem dannet en indstilling til Jeres
Repræsentantskabsmedlemmer, således at Repræsentantska-
bet kan afholde en seriøs behandling af forslaget.

Vy 73, OZ7TT Bent

OZ9HN
Vor gamle kammerat  OZ9HN, Helmuth Nielsen døde i begyn-
delsen af  maj  91 år gammel.
Hermed mistede Morgenklubben det sidste medlem, der var
med fra starten i 1963.                         Vi hørte desværre ikke
meget til Helmuth de sidste par år grundet tiltagende høres-
vækkelse, men vi mindes Helmuth som en god kammerat, der
ikke gjorde noget væsen af sig. Vi mindes, når han og Grethe,
som døde for nogle år siden, flere gange lagde hus til ved Mor-
genklubbens årlige meeting.
Helmuth eksperimenterede en del med antenner, og han vil
også ude i verden blive savnet af sine venner.
Helmuth efterlader børn, børnebørn og oldebørn.
Æret være mindet om Helmuth. 

for Morgenklubben på 3714 kHz 
OZ8BG, Bjarne

Pås på med hvem du handler med!
Vi er to der føler os meget dårligt og ukollegialt behandlet af
OZ3LS.
Vi har begget henvendt os til OZ3LS om købt af instrument
annonceret til salg på BRUGTGREJ.DK.
Her er oz1cjs`s oplevelse:
Min handel startede ved at jeg kontaktede Per OZ3LS d. 02/04
med besked om at jeg var interesseret i at købe det udbudte
SWR meter.
Per var herefter ganske hurtig med at skrive tilbage og få for-
talt hvortil jeg skulle overføre pengene - men derefter gik al
kommunikationen totalt i stå fra hans side til trods for flere
telefonopringninger og e-mail fra min side.
D. 18/4 sendte jeg ham en mail hvori jeg kridtede banen vold-
somt op (rent juridisk) med det resultat at jeg modtog instru-
mentet ugen efter.
Jeg er ikke klar over hvad der foregår omkring 3LS, men det
har været meget trist og frustrerende at handle med ham -
noget som jeg bestemt ikke gentager.

Ole Rasmussen, OZ1CJS.

Her er oz1cys`s oplevelse:
Jeg kontaktede OZ3LS telefonisk 04/04. Aftalte køb og pris af
instrument. Jeg skulle sende checken til ham. Han ville så sen-
de instrumentet, således at jeg kunne have det hurtigst muligt.
Jeg har ikke se hverken instrument eller check retur. Har for-
søgt at kontakte OZ3LS telefonisk, men møder kun en telefon-
svarer. Emails besvares med diverese søforklaringer Men der
mangler handling fra OZ3LS.
OZ3LS og brugtgrej.dk er blevet orienteret.
OZ3LS er efter min oplevelse  ikke en RADIOAMATØRKOLLEGA
andre bør handle med.

Tommy Nikolajsen, OZ1CYS

STYRING AF EDR
GENERALFORSAMLING ELLER REPRÆSENTANTSKAB
Det i OZ for maj 2006, under DEBAT side 303, beskrevne forslag
om at ændre styringen af EDR fra styring igennem Repræsen-
tantskab til styring igennem Generalforsamling vil blive frem-
sendt til behandling på førstkommende Repræsentantskabs-
møde i efteråret 2006. 

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt
i et sobert sprog, og som er af almen interesse. Redak-
tionen forbeholder sig ret til at afkorte og omformule-
re indlæg.
Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen
angivet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i først-
kommende nummer.

Debat

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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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: OZ4QW, Kjeld Nielsen 
telf. 5649 8406

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

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

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. 4874 8462

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-HOLSTEBRO-afdeling:
Formand: OZ1JMO, Anker Sørensen, 
telf. 9742 2541

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: OZ2BAS, Bernd Sønnichsen, 
telf. 7472 5423

EDR-MORS-afdeling:
Formand: OZ0BB, Bjarne Baunsgaard, 
telf. 9772 3156

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 Hinrichs-
en, telf.

EDR-ROSKILDE-afdeling:
Formand: OZ1RH, Palle P.-Hansen, 
telf. 2923 6072

EDR-SILKEBORG-afdeling:
Formand: OZ5JR, Jan L. Christensen, 
telf. 8682 4786

EDR-SKANDERBORG-afdeling:
Formand: OZ5KM, Kjeld Majland, 
telf. 8657 9242

EDR-SKIVE-afdeling:
Formand: OZ3MC Martin Mortensen, 
telf. 9754 5381

EDR-SKÆLSKØR-afdeling:
Formand: OZ1FQR, Bent Hansen, 
telf. 5819 5765

EDR-SORØ-afdeling:
Formand: OZ1DZO, Rasmus Sørensen, 
telf. 5852 1229

EDR-STRUER-afdeling:
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, 
telf. 9785 3809

EDR-SVENDBORG-afdeling:
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen, 
telf. 6250 2272

EDR-SYDSJÆLLAND-MØN-afdeling:
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen, 
telf. 5581 7226

EDR-SÆBY-afdeling:
Formand: OZ1IPU, John Sørensen, 
telf. 9846 3311

EDR-SØNDERBORG-afdeling:
Formand: OZ1KVB, Erik Simonsen, 
telf.

EDR-THISTED-afdeling:
Formand: OZ4EI, Erik H. Jakobsen, 
telf. 9792 5304

EDR-VEJEN og OMEGN-afdeling:
Formand: OZ1AMK, Poul Damberg, 
telf. 75 36 41 08

EDR-VEJLE-afdeling:
Formand: OZ1NQ, Nis P. Kock, 
telf. 7586 5854

EDR-VESTFYN-afdeling:
Formand: 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
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Betafon...............333, omsl. v. bagsiden

DIXIT grafisk......................................354

HS-tryk ...............................................365

Norad.................................................324

Radioamatørernes forlag ApS

........ omslag v. forsiden, 340, bagsiden

RF-Connection...................................382

Århus Nord camping ........................384

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: Grundet særlige omstændigheder sælges
en del radioudstyr som Alinco, Yaesu, 4m radio,
vhf/ufh radioer og en del nye samt brugte antenner
+ kabler. 
OZ9KJS, Kjeld tlf:59 30 66 22

Købes: Rørsokler til værnemagtsrør RV 12P 4000. 4-
kantet voltmeter med trykknap til skift mellem 3
og 180 volt. (fra Torn Eb.). Porcelænskondensatorer
brugt af værnemagten. Røde porcelænsmodstande
(samme). 
Jeg vil også gerne købe Fu.Hec eller Fu. Hea og
Torn.Fu.b og diagrammer til samme (evt. andet tysk
radiogrej og tilbehør).
OZ1DCE, Uffe Rosenkilde, Tlf. 20 87 91 93

Stof til OZ
Teknisk stof til:

Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA
Afdelingsnyheder til:

Ellen Sofie OZ1CRY
Amatørannoncer til:

EDR’s kontor
Læserbreve, ikke tekniske artikler, silent key mv til:

Hovedredaktøren Flemming OZ8XW
Kommercielle annoncer til:

Annonceafdelingen ved OZ3BH

Se adressene forrest i bladet

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse maj side 282


