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EDR's informationskanaler.
Foreningen har primært tre medier der kan formidle information til medlemmerne,
og de er grundlæggende meget forskellige. OZ henvender sig direkte til medlem-
merne med faste intervaller. Funktionen er automatisk, og kommunikationsformen
er principielt envejs. Medlemmernes kontakt til foreningen via kontoret, fordrer at
man gør en aktiv handling. Funktionen er manuel, og kommunikationsformen er
tovejs. En anden forskel mellem OZ og kontoret er, at personer med interesse for for-
eningen kan henvende sig til kontoret, og da kommunikationsformen er dynamisk
kan det være, at interessen umiddelbart bliver til et medlemskab. Det tredje ben er
hjemmesiden, som sammenlignet med OZ og kontoret er en årsunge, ca. ti år gam-
mel. En sammenligning mellem OZ og hjemmesiden viser at kommunikationsformen
grundlæggende er den samme, men hjemmesiden har potentielt mange flere abon-
nenter. Der kan foretages flere sammenligninger, men lad det ligge for nuværende.

EDR's lokalafdelinger håndterer en stor del af aktiviteterne. Nogle steder er der stor
byggeaktivitet, andre steder deltager man primært i forskellige felt-arrangementer,
men for hovedparten af lokalafdelingerne er det nok en blanding fra det store
udbud af aktiviteter som vores hobby spænder over. Så vidt jeg husker, er det ca.
halvdelen af EDR's medlemmer, der samtidig er medlem af en lokalafdeling. Desu-
den er der udstedt flere tusinde certifikater gennem årene. Mange af disse certifika-
ter er på 'stand-by'. Nogle personer har gennem årene fastholdt deres certifikat og
betalt herfor, men nu gælder certifikatet for livstid. Der er således en betragtelig
gruppe af personer, der er kandidater til medlemskab i EDR og lokalafdelingerne.

Min tanke er derfor at kombinere de muligheder for informationsformidling som
hjemmesiden giver med lokalafdelingernes aktiviteter. Det kan være omtale af
arrangementer og aktiviteter som har interesse for radiointeresserede i et større geo-
grafisk område. Omtalen skal så have en central placering på hjemmesiden, og tids-
horisonten skal max. være 2 uger. Mange lokalafdelinger har deres egen hjemmesi-
de, så omtalen kan måske blot være nogle få ord og et link. På denne måde kan
informationer om foreningens aktiviteter gøres synlig for langt flere end blot med-
lemmerne, og derved skabe grundlag for nye medlemmer. Arbejdsindsatsen er for-
holdsvis minimal, idet der blot tilsendes webmaster en note vedrørende aktiviteten.

Hjemmesiden har været under revision i en lang periode. Indholdsmæssigt er der
ikke den store forskel, men brugervenligheden skulle gerne være blevet forbedret.
Form og indhold vil undergå en løbende tilpasning. Den største forskel ligger i, at det
nye system kan håndtere de udfordringer der kommer i forbindelse med informati-
onsformidling via IT.

Information og aktivitet skabes lokalt, mens formidlingen foretages centralt.

God sommer.
Vy 73 de OZ7GZ, Lars.
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TAPR/Ten Tec VNA
En anmeldelse

Af TR

I QEX juli/august 2004 (litt. 1) er der beskrevet en
netværksanalysator (VNA) udviklet af Tucson
Amateur Packet Radio Corporation (TAPR). VNA
dækker området 200 kHz til 100 MHz og er
beregnet til at blive tilsluttet en PC via en USB
port. TAPR annoncerede at der ville komme byg-
gesæt i løbet af efteråret 2004, men der skete
ikke mere i sagen.

Hen over sommeren 2005 begyndte TAPR at
annoncere med at Ten Tec havde overtaget ret-
tighederne til at producere VNA, og at Ten Tec
ville markedsføre færdige VNA. TAPR ville kun
sælge tomme print og videreudvikle SW. Årsa-
gen til dette angav TAPR at være at det ville
være for svært for almindelige amatører at sam-
le en VNA, idet der skal monteres en række kom-
ponenter med meget tætsiddende ben. Det har
TAPR nok ret i, men projektet var nok også ble-
vet for stort for TAPR. Hvis man ellers behersker
teknologien, kan man altså blot købe et print
hos TAPR og så selv gå i gang med at montere.
SW inklusive sourcekoden kan hentes på TAPRs
hjemmeside.

Figur 2. Kalibreringssættet.

Hvis man hellere vil købe en færdig VNA, kan
den bestilles på Ten Tecs hjemmeside til en pris af
USD 655 + transport, i alt USD 717. Hertil kom-
mer told og moms. I alt vil en VNA løbe op i ca.
kr. 6100. Leveringstiden er ca. 1 uge med UPS.

VNA og alligevel ikke
Forkortelsen VNA dækker over Vector Network
Analyzer. En sådan kan måle alle 4 S-parametre
for en toport, såvel størrelsen som fasen. Nu
lyder det utroligt, at man kan få en VNA for godt
kr. 6000, og det får man da heller ikke. Man får
et transmissions/refleksions måleudstyr, d.v.s.
"VNA" kan kun måle S11 og S21. Vil vi kende S22
og S12, er vi nødt til at lave to målinger.

Imidlertid er begrebet "VNA" efterhånden ble-
vet så  synonymt netop med transmission/reflek-
sion måleudstyr, at det kun er gamle hardcore
radioingeniører der kan huske forskellen. Det er
altså ikke en fuldblods VNA man får, så træerne
vokser ikke ind i himlen. Til gengæld er der sam-
men med VNA indbygget en Time Domain Refle-
ctometer (TDM), så man kan måle kabellængder,
kabelimpedans og diskontinuiteter i kabler.

Hvad får man så for pengene hos Ten Tec
Man får en lille boks ca. 2,5 X 11 X 16 cm med tre
SMA konnektorer, et DC stik og et USB B stik.
Hertil en manual og den nødvendige SW. Desu-
den får man et komplet kalibreringssæt beståen-
de af to RG58 kabler, to præcisions attenuatorer,
en præcisionsafslutning på 50 Ohm, en SMA
"pølse" og en SMA kortslutning. Endeligt får
man en strømforsyning til at forsyne VNA. I figur
1 og 2 ser vi hhv., VNA med strømforsyning og
kalibreringssættet.

Figur 1. VNA med strømforsyning.
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Hvordan bærer den sig ad?
Inde i VNA sidder der en AD8954 kvadratur DDS
der genererer målesignalet mellem 200 kHz og
100 MHz. DDS er klokket af en af de snart sæd-
vanlige klokoscillatorer, der ikke egner sig til at
klokke DDS bortset fra måske i dette tilfælde, se
evt. litt. 2 og litt. 3. Heldigvis er VNA forsynet
med en indgang for en ekstern referenceoscilla-
tor, så man kan klokke med en mere støjsvag
oscillator, hvis man ønsker det. Målekredsløbet
består af en retningskobler fra Mini-Circuits og
to fase/amplitudekomparatorer AD8302. Herud-
over indeholder VNA en USB chip fra Cypress der
styrer DDS m.m., samt en række perifere funkti-
oner såsom HF omskiftere, filter o.s.v. Hele her-
ligheden styres af SW der er installeret på værts-
PC'en. SW kører under Windows.

Instrumentet i brug
Først skal SW installeres. SW kræver Windows
NET 1.1, så hvis man ikke har den, skal man først
hente den. Det er imidlertid omhyggeligt
beskrevet i manualen, hvordan man får fat i NET
1.1, så det volder ingen problemer. SW installeres
uden nogen problemer, og der kommer en ikon
på skrivebordet. Efter SW installation kan VNA

tilsluttes og man skal så lave en initial kalibrering
ved hjælp af kalibreringssættet. Det er tydeligt
at SW er videreudviklet i forhold til manualen,
men kalibreringen volder ingen vanskelighed,
selv om ikke alle trin er beskrevet.

Efter initialkalibreringen af VNA detektorer skal
vi tilslutte hvad der kaldes en "Test Fixture". I mit
tilfælde bestod "Test Fixture" blot af to coaxial-
kabler. For nu at måle rigtigt, skal vi kalibrere fix-
turen og gemme kalibreringsdata til næste gang
vi bruger den samme fixtur. Så slipper vi for at
skulle kalibrere hver gang. 

Jeg har i forbindelse med denne artikel målt på
en række mere eller mindre ohmske belastnin-
ger (mest mindre ohmske), som jeg i sin tid byg-
gede til brug under udviklingen af ATU2002.
Impedansforløbet for de belastninger er ret godt
kendt, og de blev også brugt i forbindelse med
min anmeldelse af IW3HEV antenneanalysatoren
(litt. 4).  På figur 3 ser vi hovedskærmen, når vi
måler i rektangulære værdier, d.v.s. S11 og S21
udtrykt i dB (størrelsen) og i grader (fasen). VNA
kan også vise S11 i et smithkort, som vi kan se på
figur 4. Figur 4 viser S11 for en HP11593A 50

Figur 3. Det rektangulære skærmbillede.
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Figur 4. Skærmbilledet med smithkortet.

Figur 5. Samme belastning som i figur 4, men nu uden kalibrering.
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Ohm afslutning med fixturens kalibrering. Hvis vi
slår kalibreringen fra, får vi et impedansforløb
som vist på figur 5. Vi ser her at kalibreringen vir-
keligt hjælper på især fasen.

På figur 6 og 7 er vist impedansforløbet fra 1
MHz til 30 MHz for hhv. en trådviklet modstand
på 56 Ohm og en serieforbindelse af en mod-
stand på 22 Ohm og en kondensator på 68 pF. Vi
ser at modstanden er pænt ohmsk ved lave fre-
kvenser, men det går hurtigt galt på grund af sel-
vinduktionen. Det er som forventet. På samme
måde ser vi at serieforbindelsen starter med at
være højimpedanset, men efterhånden som fre-
kvensen stiger, så leder kondensatoren mere og
mere, og vi nærmer os den ohmske linje i kortet.
Det ser umiddelbart ud til at impedansforløbet
ved lave frekvenser ligger uden for smithkortet,
men dette skyldes, at man her er ude på kanten
af VNA dynamikområde.

Nu skal vi prøve TDM funktionen. På figur 8 ser
vi to refleksioner ved hhv. 20,8 nsek. og ved 50
nsek. Refleksionen ved 20,8 nsek skyldes at der
her sidder i T-stykke på kablet, og at T-stykket er
belastet med en modstand på 50 Ohm. Refleksi-
onen ved 50 nsek. kommer fra den åbne ende af
kablet. Vi ser at refleksionerne har forskelligt

fortegn, eftersom de stammer fra hhv., en impe-
dans under kablets nominelle impedans (50 Ohm
parallelt med kablets egne 50 Ohm) og fra en
impedans der er større end 50 Ohm (den åbne
ende). Hvis man har indtastet den rigtige hastig-
hedsfaktor for kablet, kan man tillige måle
afstanden ud til refleksionerne.

Og hvordan virker VNA så?
VNA kan aldrig blive nøjagtigere end de kompo-
nenter der måler på HF signalet. Det er i dette
tilfælde retningskobleren og amplitude og fase-
målekredsløbene. Retningskobleren er en stan-
dard retningskobler fra Mini-Circuits, som har 20
dB udkobling og en direktivitet på 33 dB, hvilket
betyder at man ikke kan måle Return Loss (RL)
bedre end 53 dB. Det er imidlertid også tilstræk-
keligt. Fase- og amplitudesammenligningen sker
som nævnt i to stk. AD8302, og det er kendt, at
disse kredse ikke er alt for nøjagtige helt ude i
kanten af deres dynamikområde. Ved initialkali-
breringen tages der dog hånd om langt det
meste af dette problem. Med hensyn til måle-
nøjagtigheden, så har jeg kun haft lejlighed til at
lave et beskedent antal målinger og har således
ikke været ude i alle hjørner, men det jeg har
målt ser fornuftigt ud og giver ikke anledning til
panderynken. Ser vi på figur 7 er det selvfølgelig

Figur 6. Impedansforløbet 200 kHz til 30 MHz for en 56 Ohm trådviklet modstand.
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noget rod at impedanskurven kører uden for
smithkortet, men det hører til i småtingsafdelin-
gen.

En ting der undrer mig er at TAPR har valgt at
bruge SMA konnektorer på VNA. Den eneste
grund jeg kan se er, at det er en mekanisk lille
konnektor. Desværre er SMA særligt i den for-
gyldte udgave der anvendes her, ikke særlig slid-
stærk. Efter ca. 50 af- og påskruninger er kon-
nektoren slidt op og skal udskiftes. I øvrigt skal
SMA konnektorer jo spændes til med et bestemt
moment. For lidt moment og de arbejder sig løs,
for meget moment og konnektoren er ødelagt.
Henset til at vi er på frekvenser under 100 MHz,
så har jeg monteret SMA til BNC omsættere på
VNA, som det ses på figur 9. Omsætterne er så
skruet på med det rigtige moment og interface
til omverdenen er nu BNC stik. Hvis man gerne
vil bruge SMA konnektorer, så kan det anbefales
at montere SMA forlængerled på VNA, så man
kan nøjes med at skifte forlængerleddene, når
de er slidt ned. På figur 10 ser vi hele måleopstil-
lingen med laptop o.s.v.
Mens VNA bortset fra konnektorerne HW-mæs-
sigt fungerer udmærket og måler rimeligt nøjag-
tigt, så synes SW at kunne trænge til en gen-
nemgang. Jeg har oplevet at VNA "stallede" min

laptop, så jeg måtte starte helt forfra. Jeg har
korresponderet med den ene konstruktør om
dette, og konstruktøren lovede at tage hånd om
det ved en kommende SW revision. Jeg savner
også en form for midlingsfunktion, idet man kan
få nogle meget underlige resultater, hvis man
f.eks. prøver at måle fasen af en 50 Ohm afslut-
ning (fasen kan antage alle værdier mellem 0
grader og 360 grader), så man på det rektangu-
lære display ser fasen fare frem og tilbage og
skifte fra sweep til sweep. Dernæst er indtast-
ningen af start- og stopfrekvenser noget bes-
værlig, idet man skal taste frekvenserne ind i Hz.
Det burde kunne gøres bedre, især i et instru-
ment til den pris det koster som færdigbygget.

Konklusion
Bygger man selv VNA ved at købe en print hos
TAPR og selv stå for indkøb og samling, så kan
man nok bygge VNA for ca. kr. 1200,-. Det er en
rimelig pris for et instrument med den opnåelige
nøjagtighed. Vælger man derimod at købe den
færdige VNA hos Ten Tec, så forekommer slut-
prisen i Danmark på over kr. 6000,- at være i
overkanten. På den anden side så skal man selv-
følgelig tage i betragtning, at Ten Tec jo gerne
skulle tjene lidt på VNA, så de får råd til at udvik-
le nye gode kortbølgestationer.

Figur 7. Impedansforløbet 200 kHz til 30 MHz for en modstand på 22 Ohm i serie med 68 pF.
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Rent HW-mæssigt er det et instrument jeg synes
godt om, men SW bør debugges helt og opdate-
res og gøres mere brugervenlig. 

Om man vil gå i gang med selv at bygge eller
man vælger den nemme løsning må i sidste ende
være en smagssag.

Figur 9. VNA forsynet med BNC adaptorer til
beskyttelse af SMA konnektorerne.

Litteratur m.v.
1. McDermott, Ireland: A Low-Cost 100 MHz

vector Network Analyzer with USB Interface,
QEX July/August 2004.

Figur 10. Den komplette måleopstilling hos TR.
Måleobjektet er et krystalfilter.

2. Kragh: Nogle målinger på DDS med kredsen
AD9850, OZ maj 2005

3. Kragh: En 100 MHz klokoscillator, OZ juni
2005

4. Kragh: Anmeldelse af IW3HEV antenneanaly-
sator, OZ juni 2005

Websites:
www.tapr.org
www.tentec.com

Figur 8. TDM skærmbilledet.
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Om projektet
I diagrammet figur 1 kan du se, at der indgår tre
spoler (L1 - L3). Spoler hører ikke med til pensum
for operatørlicens; men populært sagt kan man
sige, at en spole virker på samme måde som en
kondensator overfor vekselstrøm. Der er blot
den forskel, at hvor kondensatorer ved lave fre-
kvenser har en høj vekselstrømsmodstand, som
falder ved stigende frekvens, så opfører spoler
sig omvendt. Ved en lav frekvens er spolens
modstand lille, men med stigende frekvens øges
modstanden i spolen. 
Spolers værdi måles i enheden Henry (H). Til radi-
obrug bruges spoler af størrelsen mH (milli-Hen-
ry) og uH (mikro-Henry). Kobler du nu en spole
og en kondensator sammen enten i parallel eller
i serie, har du en svingningskreds. Ved en
bestemt frekvens vil spolens og kondensatorens
vekselstrømsmodstand være den samme, og
man siger, der er resonans. Ved resonans kan der
overføres størst muligt signal, medens frekven-
ser over og under vil blive dæmpet.
Alt dette bør du læse mere om f. eks. i VTS side
29 - 35. 
Dette båndpasfilter består af 3 svingningskredse,
hvor spolen er i serie med kondensatoren. Resul-
tatet bliver et filter, der dækker hele 80 m bån-
det og har god afskæring/dæmpning af frekven-
ser udenfor båndet.

Indkøb - det skal du bruge
Spoler vikler man som selvbygger oftest selv;
men i båndpas filteret har jeg brugt drosselspo-
ler, der fås med netop den ønskede selvindukti-
on 15 uH. Der er som styklisten angiver brugt
den type drossel, der af udseende ligner en mod-
stand og er kodet med farvede ringe, præcis som
modstande er. 

Det skal nu i øvrigt bemærkes, at det ikke altid
vil gå godt at bruge drosselspoler i stedet for
"rigtige" spoler. Båndpasfilterets data afhænger
nemlig også af spolens godhed - Q'et. I dette
tilfælde gik det imidlertid godt, og brugen af
drosselspoler bevirker, at du næsten ikke kan
undgå, at få et godt resultat af byggeriet. 
Læs evt. mere om svingningskredses Q i VTS s 31-
33.

Trimmere
Da jeg skulle købe ind til båndpasfilteret, fandt
jeg hos min lokale løsdelsforhandler ud af, at
Philips ikke mere laver folietrimmere på 5 - 65 pF.
Den største værdi Philips laver nu er 2-22 pF. 
Han havde et lager af et andet fabrikat trimme-
re på 50 pF. De kan umiddelbart passe i printet,
så den type tog jeg. En keramisk trimmer vil
være lige så velegnet, hvis den kan fås med den
rette værdi; men prisen er sikkert højere end for
folietrimmere. 
Trimmekondensatorer med mindre værdi kan

Elektronik byggeklodser til kommunikation

5.del:

Et båndfilter
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

I enhver modtager skal der i indgangen være
et filter, der sorterer i alle de radiobølger som
antennen samler op, og som sørger for kun at
sende de signaler, som man ønsker at modta-
ge, videre ind i modtageren. Månedens byg-
geklods er et filter, der tillader signaler i 80 m
båndet at passere, medens andre frekvenser
dæmpes. Et sådant filter, der tillader et fre-
kvensområde - et bånd - at passere kaldes et
båndpas filter. Der findes også filtre, der tilla-
der alle frekvenser under en fastsat frekvens at
passere. Sådanne kaldes lavpas filtre. Tillader
filteret alle frekvenser over en vis frekvens, er
det et højpas filter.

Fig. 1 Diagrammet
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bruges, du skal blot være opmærksom på, at den
samlede kapacitet af trimmer og den parallelfor-
bundne kondensator (eksempelvis C2 og C3) skal
kunne indstilles til ca. 148 pF. Den samlede kapa-
citet for parallelforbundne kondensatorer fås
ved simpelt hen at lægge kondensatorværdierne
sammen. En trimmer på max 22 pF vil i midter-
stilling have en værdi på ca. 12 pF. En sådan trim-
mer skal altså parallelforbindes med en konden-
sator på126 pF. Den værdi kan du ikke få, så i ste-
det kan den faste kondensator (f.eks. C3) sam-
mensættes af flere parallelforbundne. F. eks. 82
+ 47 pF = 129 pF. Der kan blive nødvendigt med
lidt pusleri for at få resonans, hvis trimmekon-
densatorens variationsområde er for lille. 
Se nærmere under afprøvning.
Selv om diagrammet er mærket ind og ud, så er
det faktisk lige meget, hvilken vej du sender sig-
nalet gennem filteret.

Afprøvning
Når stumperne er loddet sammen, skal filteret
trimmes. Det sker ved at tilslutte en målesender

eller signalgenerator med 50 ohms udgangsim-
pedans til den ene ende af filteret og et HF-volt-
meter med 50 ohms impedans i den anden ende.
Indstil generatoren til 3,7 MHz og indstil de tre
trimmekondensatorer til max. udslag på voltme-
teret. 
Kontroller, at max ikke optræder med trimme-
kondensatoren helt inddrejet eller helt uddrejet.
¨Hvis det er tilfældet, er der enten for lidt eller
for meget parallelkapacitet, forudsat at spolen
er af korrekt værdi. Hermed er trimningen fær-
dig.

Hvis du ikke lige har det nævnte målegrej, hvad
så ?
Du bruger selvfølgelig en af de andre bygge-
klodser, nemlig VFO'en, som generator. 
I den anden ende af filteret forbindes en 50
ohms modstand (47 ohm er fint) over terminalen
ud, og med en diodeprobe måles udgangs-
spændingen. Har du ikke en diodeprobe til dit
universalinstrument, så lod den lille opstilling
vist i figur 4 sammen. 

Fig 2 og 3 Printlayout (Mål 75 mm x 25 mm) og komponentplacering

Fig. 5 Båndpasfilterets gennemgangskurve. Indsætningstab ca. 2,5 dB
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Fig. 4 En simpel diodeprobe Modstanden skal
være på ca 10 kohm

Naturligvis kan  en 80 meter modtager bruges i
stedet for et voltmeter; men det bliver lidt mere
besværligt, idet VFO-signalet sikkert skal dæm-
pes for ikke at overstyre modtageren. Filteret
burde også kunne trimmes indskudt imellem
antenne og en 80 meter modtager; men det
kræver, at du kan finde en station omkring 3,7
MHz og trimme efter.

Fejlfinding
Er det hele sat rigtigt sammen, med de rigtige
værdier på komponenterne - som nævnt kan der
blive lidt puslen med kondensatorværdierne
afhængigt af trimmernes størrelse, så kan det
ikke undgå at virke. Skulle det alligevel ikke
være tilfældet, så er der næsten kun den mulig-
hed, at der er en kortslutning et eller andet sted. 
Inden du skiller det hele ad, så bør du nok kon-
trollere måleopstillingen, dvs. fjerne filteret og
forbinde generator, VFO eller antenne direkte til
HF-voltmeter, diodeprobe eller modtager. Det
kunne jo være en fejl her og ikke i filteret.

Sådan virker den
Filteret er beregnet til en ind og udgangsimpe-
dans på 50 ohm, og virkemåden er kort, at der er
tre seriekredse L1 - C2/C3, L2 - C5/C6 og L3 -
C8/C9. Disse tre afstemmes til resonans på 80
meter, og sørger for at signaler i dette bånd kan
passere. De øvrige kondensatorer sørger for at
tilpasse impedansen mellem de tre kredse og til
ind og udgang. Beregningen af et sådant filter
overstiger mine evner, så data er hentet fra
bogen "Experimental methods in RF Design".

Data
På det færdige filter har jeg målt:
Ind/ud 50 ohm
Indsætningstab ca. 2,5 dB
Trimmet til max ved 3,7 MHz er 3 dB båndbred-
den ca. 400 kHz (fra 3,4 til 3,8 MHz.)
Ved 3,3 MHz og 4,6 MHz dæmper filteret 30 dB

På figur 5 ses filterets gennemgangskurve, og
figur 6 viser det færdigbyggede filter.

Fig. 6 Det færdige filter

Stykliste båndpas-filter
C1, C10 470 pF keramisk
C2, C5, C8 5-65 pF folietrimmer (evt. 2-22 pF

se tekst)
C3, C5, C9 120 pF keramisk
C4, C7 1000 pF keramisk
L1, L2, L3 15 uH drossel (typen, der ligner

en modstand)

Byggesæt til Bånd-filteret
Beskrevet i dette nr. af OZ

Komplet med alle komponenter 
og print

Vi kan også levere byggesæt til de
øvrige konstruktioner i serien.

Se annoncen i juni OZ eller ring og
hør nærmere

Radioamatørernes Forlag Aps 
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

tlf. 66 15 65 11

Kr. 75,-

O Z
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Hvad i alverden er logaritmer
Af TR

Som det jo nok er de fleste af OZs læsere
bekendt, så bruger man meget enheden decibel
(dB) i forbindelse med radio og elektronik i
almindelighed. dB er en måleenhed, som er defi-
neret som 10 gange titalslogaritmen til et effekt-
forhold. Et eksempel:

Vi sender 100 W ind et PA-trin, og på dets ugang
måler vi 1100 W. Forstærkningen i dB er da:

G = 10*log(1100/100) = 10*log(11) = 10*1,04 =
10,4 dB

Spørgsmålet er nu: Hvor kommer tallet 1,04 fra?
Det kommer selvfølgelig fra at jeg på min reg-
nemaskine har trykket "1 1 log", men hvorfor
netop 1,04 og ikke 17? Det er emnet for denne
lille artikel.

Potenser og eksponentialfunktioner
Et tal kan opløftes i en potens, d.v.s. det ganges
med sig selv det antal gange potensen angiver.
Et tal i anden potens betyder at man ganger tal-
let med sig selv, og et tal i tredje potens betyder
at man gange det med sig selv tre gange o.s.v.  

Vi skriver nu ligning 1:

Hvor:
B er grundtallet
x er eksponenten
y er potensen

Hvis vi nu lader x variere, så varierer også y. Vi
kalder ligninger af denne slags for eksponential-
funktioner. På figur 1 har vi vist tre eksponenti-
alfunktioner. Vi kan se, at for B < 1 er funktionen
aftagende og går mod 0, mens den for B > 0 er
stigende og går mod uendelig. For B = 1 er funk-
tionen konstant (= 1). D et skyldes at 1 opløftet i
en hvilken som helst potens er lig med 1.

Logaritmen
Hvis vi ser på ligning 1, så har vi tre variable: B, x
og y. Hvis vi kender to af de variable, kan vi løse
ligning 1 med hensyn til den tredje. Kender vi nu
y og B kan vi løse ligningen med hensyn til x. Det
har vi gjort i ligning 2.

Vi siger at x er logaritmen til y med grundtallet
B, hvis og kun hvis B opløftet i x'te potens er lig
med y.
Vi kan vælge et hvilket som helst tal større end 1
som base, men i almindelighed vælger vi at sæt-
te B = 10 eller B = e, hvor e tilnærmet er lig med
2,71828. Normalt skriver man ikke grundtallet

Figur 1. Tre eksponetialfunktioner
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som i ligning 2, men underforstår basen ved at
skrive:

log for logaritmer med grundtal = 10
ln for logaritmer med grundtal = e

ln kaldes også for den naturlige logaritme, selv
om det måske kan være vanskeligt at forstår
hvori det "naturlige" ved tallet e består
En særlig egenskab ved logaritmerne er at loga-
ritmen til 1 altid er 0:

1og(1) = ln(1) = 0

I figur 2 har vi vist log og ln til en række tal.
Logaritmefunktionen er stedse voksende, d.v.s.
hvais vi har to tal A og B og A<B, så er log(A) <
log(B), og sådan er det hele vejen. Vi ser at
log(10) = 1, og i  begyndelsen af denne artikel
fandt vi at log(11) = 1,04, og da 11 > 10, ser det
jo fornuftigt nok ud at log(11) er større end
log(10).

Figur 2. Titalslogaritmen (log) og den naturlige
logaritme (ln) til en række tal.

Brug af logaritmer
Som bekendt er det meget lettere at addere og
subtrahere tal frem for at multiplicere og divide-
re tal. Prøv selv f.eks. at lægge to sekscifrede tal

sammen og prøv så bagefter at dividere dem
med hinanden. Nu kommer så de gode egenska-
ber ved logaritmer, som vist i ligning 3 til 5.

Ligning 3

Ligning 4

Ligning 5

Ved at tage logaritmen til to tal og så regne på
dem i stedet har vi fået erstattet multiplikation
og division med addition og subtraktion, så nu er
det ingen kunst at dividere to sekscifrede tal
med hinanden. På samme måde er det nu meget
lettere at opløfte et tal til en hvilken som helst
potens. 
Før regnemaskinens fremkomst brugte man at
tage logaritmen til de tal man ville multiplicere
eller dividere, og der blev udgivet store tabel-
værker med logaritmer med mange decimaler.
Så sent som da TR gik i skole brugte man at slå
op i de tabeller, for regnemaskiner var ikke til-
ladt endnu. Blandt OZs læsere er der sikkert
enkelte der kan huske at der var noget der hed
en regnestok. Regnestokken var faktisk en loga-
ritmetabel, hvor man kunne foretage multiplika-
tion og division ved at forskyde en såkaldt tun-
ge. Det var faktisk en ganske hurtig måde at reg-
ne på.

Figur 3. John Napier 1550- 1617.

Hvem fandt så på det?
Den første der med sikkerhed vides at have
brugt logaritmer var skotten John Napier (1550 -
1617), se figur 3. Napier udgav i 1614 en bog
med den spændende titel Mirifici Logarithmo-



Ferritantenne til 160 m
W6XX er ofte i gang på 160 meter, men havde
problemer med at høre de andre stationer på sin
Inverted L antenne pga. krydsmodulation, com-
puterstøj og spektakel fra en højspændingsled-
ning ikke så langt borte. Han besluttede så at
gøre noget ved det ved at vælge en separat
modtageantenne. 

Fig. 1

Haven var for lille til opsætning af en Beverage
antenne så han valgte at bygge en ferritanten-
ne, der jo fylder ingenting. 5 ferritstave blev
limet sammen til én lang stav med epoxylim.
Under dette arbejde blev stavene lagt i et langt
stykke vinkelaluminium som stod på skrå så sta-
vene hvilede mod hinanden. For at limen ikke
skulle hænge i vinkeljernet, lagde han smørre-
brødspapir under stavene. 
Det blev til én ferritstav på 53 cm. 37 vindinger
blev fordelt over staven og bragt til resonans på
1825 kHz med en 400 pF trimmer i parallel. Den
anden trimmer der ses på billedet, er på 1500 pF
og er i serie med en (isoleret) linkspole med bare
én vinding. Til at tune antennen ind på 1825 kHz
anvendte han en MFJ 259B antenne-analysator
og justerede begge trimmere til et SWR på 1:1.
Tuningen er meget skarp, så signaler blot 10 kHz
borte bliver hørbart svagere. 
Det var nødvendigt at indsætte en to-trins fors-
tærker efter antennen (han anvendte den der
sidder i en MFJ noise canceller), og mellem
antenne og forstærker en trafo (T50-1 jernpul-
verkerne) med to vindinger som primær, 22 som
sekundær med en 400 pF trimmer over. Nu var

det en helt anden historie at lytte på 160 m. Nok
var signalerne ca. 20 dB nede i forhold L-anten-
nen, men støjen lå langt under, og  ved at dreje
antennen kunne han få en stor del forstyrrende
signaler nullet helt bort, og en mængde statio-
ner som før druknede i støj, hørtes. Antennen
blev placeret i et plasticrør, sat på en lille rotor
og placeret i et hjørne af haven. På en transcei-
ver er det naturligvis nødvendigt at der er to
antenne-indgange. I så fald skal det lille (udven-
dige) kabel fjernes. Læs selv mere, og se flere bil-
leder på:

http://www.qsl.net/k2vco/index.html.
Antennen kan se på figur 1.

Armbåndsur for CW-fans
Japanerne har lavet et sjovt ur som ved et knap-
tryk sender tiden som morsetegn fra en bittelille
højttaler, der kaster lyden opad fra urets stålbag-
side. Tiden kan vises med tal eller som morsetegn
(illustrationen). 

Fig. 2

Prisen ligger omkring 90, og uret kan ses og
købes via:

kyoflash.com/EUviewwatch76H1.html
med ca. 5 dage opgivet som leverancetid. Nu

kan du se på billedet og liiige spekulere lidt over
hvordan CW-tallene skal læses!
Se uret på figur 2.
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rum Canonis Descriptio, som var en syvcifret
logaritmetabel. Det tog ham vist 20 år at lave
tabellen. Napiers logaritmer var noget forskelli-
ge fra dem vi bruger i dag. Bl.a. var logaritmen
til 1 ikke lig med 0, og grundtallet var også
anderledes. Napier kom i forbindelse med Henry

Briggs (1561 - 1630), og sammen udviklede de
titalslogaritmen og fastlagde, at logaritmen til 1
altid skal være 0. Efter Napiers død udarbejdede
Briggs en 14-cifret logaritmetabel. Siden da har
logaritmer været en fast bestanddel af matema-
tikken.

Hist og Pist

Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken12, 1.
2830 Virum
OZ5RM@qrz.dk

O Z

O Z
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Brug PC Porten
Af OZ8OM, Ole Maymann,
Esrumvej 333 B, 
3000 Helsingør

Klubbens gamle morsegenerator til test brug
havde behov for at få ændret kaldesignal, og
desuden brugte OZ1ELY den flittigt, så han kun-
ne faktisk godt bruge den med sit eget kaldesig-
nal. Det var ikke helt nemt at reparere og gen-
skabe den, så jeg fandt en anden løsning. Jeg
lavede et lille program i QUICK BASIC, der inde-
holdt de ønskede opkalds procedurer og mulig-
hed for ændringer "on the spot". Dertil havde
jeg brug for at kunne nøgle senderen fra com-
puteren, og konstruerede derfor det lille interfa-
ce, se figur 2.

Programmet sætter ben 2 på porten høj når nøg-
len skal være nede. For at beskytte porten på
min bærbare PC, brugte jeg et relæ til total iso-
lering, og har også en seriemodstand til benet på
stikket. Det virker fint, men skal du kopiere det,
må du af hensyn til egne kaldesignalet få BASIC
kildeteksten af mig. Jeg kan til nød lave .EXE
filer med dine kaldesignaler, hvis du ikke selv
magter det. PRØV, det er simpelt. Den indehol-
der 4 faste tekster, mulighed for at lave en 5. her
og nu. Og så selvfølgelig mulighed for at ændre
speed.

Jeg måtte finde diverse gamle konstruktioner
frem af gemmerne for at genskabe muligheder-
ne med parallel (printer) porten. Derfor har jeg
repeteret det hele og skrevet det ned én gang
for alle, og for en sikkerheds skyld sat det i OZ.

Porten er beskrevet i detaljer i figur 1. I figur 3
har jeg udvidet mulighederne lidt. Her bruger
jeg den udadgående kontrolports 3 laveste bit til
at få 8 muligheder for et udgangssignal. 

Fig. 1

Fig. 2

Desværre kan kun én af gangen være lav. Men
brugen af kontrol portens laveste bit på hex 37A,
fri gør selve output data porten på hex 378 til
andre formål.

Som eksempel på brug af input porten på hex
379, har jeg holdt et ben oppe med en pull-op
modstand og stellet samme ben med morsenøg-
len. Programmet er så lavet således at når jeg
begynder en tastning, starter computeren med
at tegne en bred streg tværs over skærmen af ca.
ét sekunds varighed, men morser jeg et bogstav
indenfor samme tidsrum skiftes der farve, såle-
des at morsetegnet står printet på skærmen. Så
kan man nemt se om man morser med rigtig
prik, streg og mellemrum.

Fig. 3

En større port, som jeg brugte til at styre en
ombygget CQM 900 med, er den der er vist i
figur 4. Her var brug for mange pinde, så jeg
valgte 8255 der har 3 8 bits porte der kan vendes 



Fig. 4

på alle måder. 8255 er en meget kendt gammel
kreds der kan findes på et utal af gamle compu-
ter og styrings print. Her var rigeligt til at sætte
data til syntese, volumen, squelch, spacing o.s.v.
Brug af porten kræver lidt initialisering fra soft-
waren, men læser du om 8255, er det hele rime-
lig logisk. Det kan drille lidt med de porte der en
inverteret, og man tæller altid forkert på en 25
polet D-SUB konnektor. Jeg har programmerne
endnu hvis du er interesseret.

Eksempel på BASIC liner for del af initialisering
af 8255.
lptdata= &H378
lptsel = &H37A
out lptsel, &h07 Kun CS er høj som standby.
out lptdata,&H08 modeword for 8255 når alle

porte skal UD
gosub stmod underrutine for strobe

modeword
stmod: out lptsel, &H00 ud på

kontrol porten, 
A0 og A1 høje ( 1 strobe og
14 auto var jo inverted )

out lptsel, &H08 write går lav
for t=0 to 5:next pulslængde timing
outlpt, &H00 write går høj igen, strobe

puls udsendt, data på data-
bus accepteres til kontrol
register

outlpt, &H07 standby
return
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Annonce
Århus Nord Camping
Gentagelse juni s384

Fra andre blade
En LF-mikser
Hører du til dem, der gerne vil  lytte på flere radioer på
en gang, så er denne mikser måske noget for dig. Den
indeholder 5 indgange en linieudgang og en hovedte-
lefon forstærker. Det ser ud til, at den nemt kan tilpas-
ses de behov/ønsker den enkelte måtte have. Der er
printlayout i artiklen.
DJ7RI: Audiomixer mit line-Ausgang und Kopfhörer-
verstärker.CQ-DL 3-2006 side 181 - 183

OZ8XW

SMD i praksis
Er du usikker på hvordan SMD komponenter er udfor-
met eller, hvorledes de skal håndteres herunder mon-
teres, så er der hjælp at hente i to artikler om emnet i
CQ-DL. I den første gennemgår DJ3TZ de forskellige
komponenter og deres udformning. I anden del for-
klarer han, hvorledes man lodder disse små dimser i
printet, herunder hvilket værktøj man bør have hertil.
Artiklerne er rigt illustreret med gode billeder og teg-
ninger.
DJ3TZ Elektronik im Kleinstformat: der Einstieg in SMD
CQ-DL 1-2006 side 22 - 25
Og
DJ3TZ Auf das richtige Löten kommt es ann CQ-DL 2-

2006 side 116 - 118
OZ8XW

O Z
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NVIS en replik
I OZ juni 2006 kan man på side 334 læse om nog-
le artikler i QST omhandlende udbredelsesfor-
men Near Vertical Incidence Skyvawe (NVIS). Jeg
har selv læst de sidste to artikler. De er uden tvivl
korrekte, men de giver det indtryk at NVIS er
noget forholdsvist nyt, og det er så ikke helt kor-
rekt.

NVIS har været brugt i mange år til kortdistance
kommunikation på HF, især i områder hvor VHF
og UHF ikke dækker ret godt, f. eks. mellem to
dale i bjergrige område (HB9 er et godt eksem-
pel). Det anvendes også til taktisk HF kommuni-
kation mellem mobile enheder. Ideen er i stedet
for at ramme ionosfæren i en lav vinkel, som er
bedst til DX, så sender man effekten mere eller
mindre lodret op. Ionosfæren (F1 laget især) vir-
ker også som et spejl ved høje indfaldsvinkler,
hvis frekvensen er tilstrækkelig lav. Signalerne
bliver reflekteret tilbage og rammer jorden ikke
så langt fra senderen. Se figur 1.

Fig. 1

Frekvensen skal være tilstrækkelig lav til at F1
laget virker som et spejl ved høje indfaldsvinkler.
Frekvensen skal ikke over ca. 10 MHz. Ved høje-
re frekvenser er F1 laget transparent ved høje
indfaldsvinkler, så effekten fortsætter ud i rum-
met i stedet. 
OZ8BN antyder i artiklen at meget af 80 meter
lokaltrafikken i Danmark måske foregår mere
eller mindre ved hjælp af NVIS i stedet for via
jordbølge. Det tror jeg Bent kan have ret i. 
De fleste af os inklusive TR har 80 meter anten-
nen hængende alt for lavt (såkaldte jordstryge-
re), og en meget lavthængende dipol har det
meste af sin udstråling lodret op, d.v.s. den er

Fig. 2

mest velegnet til NVIS. Jeg har med 4NEC2X reg-
net på en G5RV antenne med fødepunktet 12
meter over jorden og med enderne 7,5 meter
over jorden. Det er vist en meget typisk 80 meter
antenne i OZ. Sådan en antenne har ca. 12 dB
mere udstråling lodret op end i 10 grader. I figur
2 har jeg vist det rumlige udstrålingsdiagram
rundt om antennen. Den tomatlignende kontur
er udstrålingsdiagrammet.

Med disse ord vil jeg åbne for et nærmere studie
af NVIS og især, om det i realiteten er det vi
benytter os af ved 80 meter lokaltrafik. Hvem
skriver om det til OZ?

TR

Rettelser til "Sådan har jeg lavet min 80 meter
antenne", OZ maj 2006
Der mangler en formel under figur 1. Den er her:

På side 265, 2. spalte er der byttet om på to refe-
rencer, så her er den rigtige tekst:
Fra figur1 har vi faseforskellen mellem antenne
og spejlbillede 2d = 180 grader, vist ved den
modsat rettede pilespids, og dermed d=90 gra-
der og ovenfor ses, at omregning af afstanden
for en kvart bølgelængde giver 90 grader som i
(2). Indsættes disse værdier i (3) får vi formel 4.

To steder i teksten star der "fi". 
Der skulle have stået ½. Det er noget trykketek-
nisk der gør det.

Rettelse X X X
Y Y Y

Teknisk korrespondance
Ved teknisk redaktør
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Hvordan det gik til
I løbet af efteråret 2005 blev OZ1LEX kontaktet
gennem nogle spejdervenner, og bedt om han
kunne hjælpe med at udvikle en AM diodemod-
tager til brug på natløbet "Alligatorløbet", som
skulle afholdes i februar 2006 midt i den svenske
vinter. 
Dertil at drive en sender der kunne udsende et
kodeord i æteren, som løbets deltagere skulle
dekode for at have løst posten. Forslaget blev
overbragt radioklanen OZ7FRQ Klan Frekvens i
Ringsted, der straks så snittet til en lille hurtig
DXpedition på den anden side af sundet og en
hyggelig telttur med radio og det hele.

Baggrund
Alligator løbet (se www.alligator.dk) er et
sagnomspundent, barskt, sjovt, spændende, tra-
ditionsbundet, og ikke mindst krævende løb for
spejdere i alderen 15 til 23 år (samt old-boys).
Spejderne kommer primært fra Det Danske Spej-
derkorps og KFUM-spejderne i Danmark, og i år
var 71 sjak á 2 personer tilmeldt til dysten, heraf
20 old-boys hold, der klarede sig fantastisk godt
på løbet. 
Erfaring gør meget, også på natløb!
Løbet består af 11 poster fordelt over ca. 30 km
i luftlinie.

Det var jo let nok hvis det havde været flade OZ-
land, men her ligger posterne altså drysset hen
over Söderåsen's klippefyldte terræn, så højde-
kurver skal tages meget, meget alvorligt, de fle-
ste er faktisk umulige at forcere i den mørke nat,
så det er enten udenom eller udenom.

Senderen:
Opgaven var enkel, men alligevel udfordrende
pga. Omgivelserne. Driv en AM voice beacon i
den lave ende af 160m båndet med op til 100W
(men forhåbentlig noget mindre), milevidt fra
nogen stikkontakt eller anden civilisation, uden
brug af generator eller bilens forsyning, i hele
postens åbningstid. 

Det er umiddelbart let nok at sige, men det ville
automatisk betyde batteridrift af stationen i
mindst 6 timer i henved 15 graders frost, og så
skulle stationen camoufleres som en anden
rævesender, så løbsdeltagerne ikke opdagede
den, så ikke noget med at stille batterierne op
nær varmen fra et bål eller lignende. 

Det endte med at  OZ2KL udtænkte en gammel
værktøjskasse til at indeholde 706'eren, batteri
og MP3-afspiller mm, så varmen fra stationen
kunne holde batterierne varme, og så ville det
hele desuden være let og enkelt at sætte op og
tage ned.

OZ2KL med snakkekassen. Indhold: IC706, MP3
afspiller og 12V batteri. 
Kassen blev gemt i skovbunden under et par
sække og camoufleret med sne. 
Coax'en gik op ad et træ, op til en 160m dipol
lånt af OZ2PBS. 
Antennen var skjult i trætoppene, så deltagerne
ikke ville lægge mærke til den.

Alligatorløbet 2006: 
SM/OZ7FRQ/P på "ekspedition"

Tekst og foto: OZ2BRN
OZ2BRN@post.cybercity.dk

Overskriften kunne godt indledes med: "En beretning om hvordan det gik til da
4 radioamatører frivilligt valgte at overnatte i telt i 15 graders frost, i en skov-

tykning på Söderåsen i Sverige".
Den kunne også startes som: "DXpedition på 160m AM med 5-100W under

SM/OZ7FRQ/P". 
Her er beretningen om hvad der skete:
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Modtageren:
Kravet var, at kodeordet i opgaven skulle kunne
modtages med et almindeligt BR-41-A byggesæt
fra Brinck, som i stort antal ville blive indkøbt og
udsendt til deltagerne forinden løbet. Deltager-
ne havde ikke fået nogen print udleveret, blot
drejekondensatoren, ferritten, litsetråd, dioden
og lidt løst herudover, samt en højimpedant øre-
snegl, men ingen byggevejledning! Den lå gemt
på en webadresse, som deltagerne skulle mod-
tage adressen på via semafor sendt på Vejdirek-
toratets trafik-webkamera!. Modtageren skulle
laves på luft eller sømbrædt, som man nu har
tålmodighed eller evner til. Vi endte med at se
mange interessante konstruktioner, både ind-
bygget i nutella-glas, fine små metaldåser og
trækasser, og de mere primitive hvor det bare
var lavet på luft og filtret ind i een stor knude.
Tendensen var at de hold, der havde gjort sig
umage med indbygningen, også havde en større
chance for at modtageren virkede, når de nåede
frem til posten efter mange timer i rygsækken
og i kulden.

Byggesættet er efter sigende lavet til at dække
1-1,6 MHz, hvorfor det var naturligt at teste
funktionaliteten ved at stille ind på 1062 kHz,
Kalundborg Mellembølge. Nu er problemet
imidlertid at 1) trinnet er meget, meget lidt
selektivt (hvilket ender med at være til vores for-
del), og at der ikke er hverken indgangs- eller
udgangs- buffer på resonanskredsen, så alt fra
ørevoks på øreproppen til våde vanter på anten-
nen ville lege med i resonanskredsen, og det
måtte vi nødvendigvis kunne være immune
overfor, når vi endelig stod midt i den svenske
skov og det gik løs. Desuden var vi spændt på

om byggesættet uden yderligere modifikationer
ville kunne køre på de 1840 kHz som vi ville sen-
de på, selvom det var specificeret op til ca. 1600
kHz.

Efter først at have konstateret at modtageren
ikke ville lege med en 160m rævesender (enkelt
ensrettet CW bærebølge er kun lig med DC eller
intet) gik vi over til at prøve med en almindelig
HF station i AM med op til 100W. Vi kørte til
OZ0TE Jacob's QTH i Knabstrup ved Mørkøv og
hængte lidt fusk-antenne op på en nærliggende
fodboldbane en halv kilometer borte, og havde
så OZ0TE siddende ved stationen og fylde æte-
ren med snak om løst og fast, på ca 70W AM.
Her blev vi et par erfaringer rigere:  Modtageren
var så lidt selektiv at enhver tuning på drejekon-
densatoren mellem begge udslagspunkter ville
resultere i fuldt signal på 1.062 Kalundborg Mel-
lembølge og intet andet, mindst af alt OZ0TE på
1.840. Vi skulle med andre ord enten 
1) Kunne levere så meget effekt at vi overdøve-
de Kalundborg's mange kW, eller 
2) hænge senderantennen op så nær modtager-
antennen at vi nærmest var i nærfeltet og hav-
de garanti for succes, eller 
3) køre laaangt væk fra Kalundborg. 
Vi valgte løsning 2 og hængte modtageranten-
nen op i haven midt i OZ0TE's nærfelt, og det
gav pote. Nu virkede modtagelsen som forven-
tet, også selvom vi skruede senderen ned under
10W, havde vi tilstrækkelig undertrykkelse af
1.062 kHz. Dette ville blive vores fremgangsmå-
de til selve løbet. Vi havde ikke mulighed for at
tage over til området og finde ud af, om der vil-
le være kraftige forstyrrelser fra anden AM bro-
adcast, men her måtte vi tage chancen.

20 meter hjemmelavet fiskestangs-GP og vore beskedne
gemakker. "Indendørs": en FT-897, 100W på batteri, en
bærbar PC og et digimode interface.
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Alt det andet ...
Ud over at have både sendere og modtagere
med, så ville det være et sørgeligt faktum, at der
ville være lidt langt at køre efter reservedele hvis
ikke det hele duede første gang. Så efter det
gamle spejdermotto "vær beredt", så var vi for-
beredt på det meste, såfremt kassen ikke virkede
efter hensigten. Vi havde for en sikkerheds skyld
2 stationer med, IC-706'eren og en FT-897D. Her-
udover tunere, Windom antenne, 160 meter
monoband wire dipol, fødekabler og et par rul-
ler installationsledning hvis det skulle blive nød-
vendigt at være kreativ undervejs, værktøj, samt
meget meget mere.
Batteriforsyningen faldt på 2 stk blybatterier på
hver 17 Ah - det var hvad vi havde på lager. Vi vil-
le ikke lave opstillingen for kompliceret ved at
indføre varmesystemer på batterierne, så hellere
have et ekstra med til at skifte med når det
første gav op. Det andet batteri blev så holdt i
noget varmere omgivelser indtil det skulle i drift.
Vi gik konstant rundt med batterier inde på
maven; til håndstationerne, til lommelygterne
osv osv. Jeg sov med mine i soveposen !

Nu skulle det jo ikke være "arbejde" det hele, så
vi tog lidt lejetøj med til sjov også. En hjemmela-
vet 20-meter GP af OZ2KL's bedste fiskestangs-
design, en bærbar PC og et digimode interface,
så vi kunne køre lidt PSK31 såfremt tiden tillod
det. Det viste sig dog hurtigt at det dels var for
koldt at sidde stille i teltet og køre radio, og dels
var der masser af andre opgaver at få klaret, så
vi endte med kun nogle ganske få QSO'er på
dette setup.

Turen derop
Min gamle bil blev pakket til bristepunktet fre-
dag aften efter dagens arbejde. Det ku' lige lade
sig gøre at være der 4 mand med al vores pak-
kenelliker, telte, antenner, varme soveposer,
thermokander, radioer og madrationer, især da
OZ2KL fremskaffede en skibox til at sætte på
taget. Ellers havde vi nok haft lidt svært ved at
ha' det hele indenbords uden at spilde kaffen
ned i soveposen. Med på turen var OZ2KL, OZ1G,
OZ1LEX og OZ2BRN, alle fra radioklanen
OZ7FRQ Klan Frekvens, i Ringsted.

Efter spisetid blev kursen sat nordpå for først at
hente OZ1LEX i Osted, inden det gik mod Helsin-
gør. Efter endt overfart til det svenske og lidt
navigationsvanskeligheder med at komme den
rigtige vej ud af Helsingborg gik turen nu ud af
mindre og mindre svenske landeveje, indtil vi
havnede på et snedækket grus-spor, en snes kilo-
meter sydøst for Ring Knutstorp. Og så fandt vi
endelig hytten: Langt ude på landet, midt i skov,

sne og frost, lå Gillastugan spejderhytte varm og
indbydende, proppet til randen med ledere og
postmandskab i færd med de sidste 5000 forbe-
redelser inden starten lørdag eftermiddag. Som
rigtige spejdere blev det trods hyttens indbyden-
de varme til lidt natmad over bål udendørs og en
kop varm solbærrom til at holde kulden på
afstand, inden vi gik i poserne - vi snød og sov
indendørs den første nat, hvor det frøs 12-14
grader.

Opsætning Lørdag
Efter en solid morgenmad pakkede vi atter bilen
og begav os ud mod post 6, hvor vi skulle sætte
stationen op. Vi ankom præcis som postens øvri-
ge mandskab alligevel havde sat over til kaffe og
kage, og så var vejret eksemplarisk med 10 gra-
ders frost, aldeles vindstille, blå himmel og sol-
skin. De næste par timer gik med at få sat telt
op, få hængt 160m dipol op og få afprøvet stati-
onerne. Alt virkede perfekt efter hensigten, og
vi kunne nøjes med 5W til flot signal på diode-
modtageren - så langt så godt!  

OZ2KL i færd med opstætning af PSK-31 til lidt
adspredelse på 20-meter. Det blev dog for koldt
i længen at sidde stille i teltet.

Eftermiddagen blev brugt til at teste lidt på
PSK31, og resten af aftenen gik med at hjælpe
posten med alle de andre opgaver, inden vi
begav os til løbets startområde ca. 20 km væk for
at overvære starten. 
Vi skulle selv i luften fra ca. Midnat og til klok-
ken 6 næste morgen, så der var tid nok til lidt
aftensmad tilbage på post 6, inden første hold
afløsere gik i soveposen for at få et par timers
søvn inden nattens strabadser.

Nattens drift
Vores forudsigelser kom til at holde stik. Det
viste sig at stationen på 5W drift holdt sig på en
fin temperatur (kun svagt håndlun), og den var-
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mede også batterierne på MP3 afspilleren til-
strækkeligt op til at de kørte hele natten. 
Det var da også kun vores 12-volts blybatterier
der som det eneste der gav op i nattens løb. 

Efter ca. 4 timers drift strejkede 706'eren da
spændingen kom for langt ned, hvorfor jeg fejl-
agtigt startede med at give et par hold strafpo-
int for at deres modtager ikke virkede (und-
skyld!). Et hurtigt tjek med vores egen referen-
cemodtager (forøvrigt lavet på sømbrædt) kun-
ne dog afsløre at det ikke var så mærkeligt end-
da; men 10 minutter senere var vi oppe at køre
igen på en frisk "tank", og så holdt det nye bat-
teri sig resten af natten. 

Næste morgen ved 7-tiden var der stadig saft
nok til at køre G4-etellerandet på 160m SSB med
100W - jeg var alt for træt til at huske at skrive
ham i loggen. Jeg håber vi får et QSL kort en
dag, så kan han få et retur som tak for QSO.

Efter solen atter var stået op var det tid til lidt
morgenmad, inden tiden var inde til at pakke
udstyret ned og vende næsen hjemad. Søndag
endte med at blive en rigtig vinterdag, hvor sne-
en væltede ned, så turen hjem blev noget bes-
været.

Hva' fik vi så ud af det ?
Det havde aldrig været vores primære opgave at
tage afsted for at køre QSO'er som /A, men lidt
blev det dog til alligevel. Det væsentligste var at
give spejderne en oplevelse af spændingen ved
selv at bygge sig en modtager og se den virke.

Det var dejligt at se deres ansigtsudtryk, når de
een for een lyste op i glæde og forventning, når
de endelig efter så mange strabadser kunne
høre kodeordet svagt i øresneglen, og opgaven
var løst. For dem af spejderne der aldrig har del-
taget i JOTA eller haft en loddekolbe i hånden
før har det helt sikkert været en stor udfording.

Et hold spejdere ankommet til posten og i færd
med at tyde den udsendte besked med deres
medbragte modtager - lavet  i en konserves-
dåse...

Flere billeder og informationer om løbet kan ses
på www.alligator.dk

Brinck's byggesæt nr BR-41-A: http://www.brin-
ck.dk/byggesaet/br41.asp

Tak for hjælp med forberedelserne til OZ0TE, og til
OZ2PBS for lån af dipol. Tak til Alligatorløbet's del-
tagere for hyggeligt samvær . Tak til de højere mag-
ter for dejligt vejr og at det ikke blev koldere end
det gjorde - men det var osse nok !

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

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

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

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

www.vrt-transformer.dk

O Z
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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

Juli.
RSGB IOTA Contest 29-30 1200-1200 OZ 7/2004

August.
10-10 Int. Summer Contest SSB 05-06 0001-2359
European HF Championship 05 1200-2359
WAE DX Contest, CW 12-13 0000-2359 OZ 7/2006
SARTG WW RTTY Contest 19 0000-0800

1600-2400
20 0800-1600

Keyman's Club of Japan Contest 26-27 1200-1200
TOEC WW Grid Contest 26-27 1200-1200 OZ 8/2004
YO DX HF Contest 26-27 1200-1200 OZ 7/2006

Contestbasillen.
Med gennemsnitlig 8 contester pr. weekend året rundt
vil der altid sidde deltagere bøjet over deres radio i op
til 48 timer.
Meget af tiden kaldes der CQ, som for den uindviede
virker det som det rene tidsspilde.
Hvad får de ud af det?
Contester er ikke bare en udveksling af en rapport og
et serienummer, der ligger mange muligheder i sådan
en contest-QSO.
Mangler man DXCC lande, samler måske på amerikan-

ske stater til et WAS eller prøver bare på at lave WAC-
Worked ALL Continents på flere bånd eller, som begyn-
der i det hele taget ved brug af alle bånd.
En contest kan bruges til mange ting ud over at træne
sig selv i kommunikation, hvad enten det er fone eller
cw.
Hvis det kniber med at bruge CW så er her et par
træningsprogrammer, der virker.
Start med <www.darc.de> og find følgende:
RUFZ by DL4MM CW High Speed Training 
PED by JE3MAS CW Pile up Training

Bare det at køre 100 OSO'er pr. time kræver nogen
træning og føling med udviklingen på båndene.
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Det er en god anledning til at få afprøvet sin nye
antenne, PA-trin, filtre i modtageren, logprogram, ny
hovedtelefon med bommikrofon.
Forstyrrelser af naboer kan være et uheldigt indslag i
en ellers fint kørende contest weekend.
Der er flere måde at angribe sådan et problem på, men
princippielt gælder det om at fastholde et samtaleni-
veau, så det bliver muligt at løse problemet, måske
ikke lige nu, men hen ad vejen efter nogle forskellige
afprøvninger, afhængig af hvordan forstyrelsen udar-
ter sig.
Kan man få den forstyrrede part til at medvirke ved
fejlsøgningen er meget vundet.
Hvis tålmodigheden rækker til at finde ud af om det er
alle bånd der forstyrrer eller bare 1 bånd er man kom-
met et godt stykke videre.
Det er vigtigt at man igennem dialogen sikrer sig at
det bliver muligt at arbejde med fejlsøgningen efter-
følgende.
Skal der foretages indgreb i modpartens udstyr, og det
kan være filtre eller afkoblinger i LF- forstærkere, er
det en god ide at sikre  sig at der er en relevant tids-
horisont foran.
Jeg har oplevet at fjerne min påvirkning af en LF- for-
stærker, for derefter at opleve forstyrrelsen gentaget
14 dage senere!
Man havde bare købt sig en ny forstærker.
Hvis man ikke selv har den fornødne tekniske indsigt/
erfaring til at stille diagnosen og efterfølgende løse
problemet, må man søge hjælp fra teknisk bedre fun-
derede amatører i området.
Find den nærmeste EDR lokalafdeling på adressesiden
i OZ.

I den forbindelse vil jeg lige nævne, at de lokalafde-
lingsformænd- og kvinder, der læser dette, og tæn-
ker"hæ-hæ-- det telefonnummer får de ikke fat i mig
på, for det er forkert"
Send venligst HR en mail, med det nummer der virker
nu, så listen kan holdes opdateret.

SAC 2006.
Forberedelserne har allerede nu stået på i nogen tid.
Til modtagelse af e-logs er der oprettet følgende
adresse:
<saclogs@oz5wq.dk>
Claimed score og resultater vil blive publiseret på
<http://saclogs.oz5wq.dk> og 
Oprettelse og styring af disse adresser er foretaget af
Kenneth OZ1BIZ.

se også: <http://sk3bg.se/contest/>.

Papirlog sendes til:
Peter Vestergaard
Vestervej 74, DK 3960 Holeby.

Til hjælp med logretningen af de ca. 1000 logge der
indleveres, har jeg tilsagn fra et par stykker, men vi kan
nemt være flere, så hvis du kunne tænke dig at give en
hånd med vil jeg være taksom for en tilmelding allere-
de nu, da det erfaringsmæssigt bliver nødvendigt med
en introduktion i de anvendte check- og konverterings
programmer.

Alle logge konverteres til Cabrillo format for bedst
mulige kontrol.

Den danske deltagelse har i flere år ligget på et trist
lavt niveau.
Det kunne være morsomt for engangs skyld om vi kun-
ne bevæge os væk fra bunden, som vi mere eller min-
dre deler med nordmændene, år efter år.

Når jeg ser hvor mange OZ'er der deltager i 80m akti-
vitetstesten måned efter måned, virker det nærliggen-
de at få aktiveret flere fra denne gruppe til bare at
køre 100 QSO'er i SAC- weekenden.

Nu har jeg kastet bolden op, så tænk over det og reser-
ver de par timer i den 2' og 3' weekend af september.
Mere om SAC Contesten i næste nr. af OZ.

Worked All Europe DX Contest (WAEDC)
Denne contest afholdes på følgende datoer:

CW: August, den anden fulde weekend.
12-13 aug. 2006, 0000-2359 UTC.
SSB: September, den anden fulde weekend.
09-10 sept. 2006, 0000-2359 UTC.
RTTY: November,anden fulde weekend.
11-12 nov. 2006, 0000- 2359 UTC.

Bånd: 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
Følgende frekvensområder friholdes for contesttraffik:
CW: 3560-3800; 14060-14350 kHz.
SSB: 3650-3700; 14100-14125; 14300-14350 kHz.

Klasser:
1. Single opr., max 100W output, alle bånd. Kun 1 sig-
nal i luften.
2. Single opr., over 100W output, alle bånd. Kun 1 sig-
nal i luften.
3. Multi opr., båndskift tilladt hver 10' minut incl. QTC
traffik.
Undtagelse er QSO med ny multiplier.
Andre TX kan opererer parallel med hoved stationen
for at fange nye multipliers på andre bånd.
Det betyder at der kan være flere signaler i luften sam-
tidug på forskellige bånd på samme tid.
4. SWL, se afsnit 12.
Det er tilladt at bruge DX spottingsnet i alle klasser.
Single opr. der anfører i loggen at de IKKE har anvendt
disse info- net, vil blive listet med en " - ".

Hviletid: 
En single opr. må kun køre 36 ud af de 48 i contestpe-
rioden.
Hviletiden kan tages som 1 periode og max. 3 perioder.
Hviletiden skal fremgå af Summary Sheet.
Hvis stationen er ude af conteste i mere end 12 timer,
skal de 3 længste perioder være min. 12 timer.

Rapport: 
En contest QSO  kan kun finde sted imellem en EU og
en ikke EU (undtaget RTTY).
RS/RST + fortløbende nr., startende med 001.
Hvis modparten ikke sender et seriel nr. logges QSO'en
med 000, som serie nr.

Man kan kun logge den samme station 1 gang pr.
bånd.

Conteststof



Multiplier:
For ikke- EU stationen gælder WAE landslisten. 1 gang
pr. bånd.
For EU stationen gælder DXCC listen som multiplier.
Bemærk: I følgende lande tæller op til 10 call- områder
som multiplier uden hensyntagen til den geografiske
placering.
W, VE, VK, ZL, ZS, JA, PY og RA8/RA9 og RAØ.
Eksempler:
W1, K1, KA1 and K3../1 tæller som W1; VE1, VO1
VY1 tæller som VE1.
JR4, 7M4 and 7K4 tæller som JA4.
ZL2 and ZL6 er 2 forskellige multipliers.
Her er det nok en god ide at teste sit logprogram
omhyggeligt!

Multiplier bonus:
Multiplierne er båndafhængige:
3.5 MHz = 4 point.
7 MHz = 3 point.
14/21/28 MHz = 2 point.
Den totale multiplier er summen af alle multiplieres på
de forskellige bånd.

QTC Traffik:
Forøgelse af pointsummen kan hentes ved at modtage
QTC'er
En QTC er en rapport om en QSO udvekslet af DX sta-
tionen med en EU tidligere i contesten
For RTTY gælder andre regler, se senere.

a. En QTC indeholder: Tid, Call, serie nr. på den rap-
porterede QSO.
Eksempel: 1307/DA1AA/431.
Det betyder at denne Dx station har haft QSO med
DA1AA kl. 1307 UTC og sendt serie nr. 431.

b. Hver QSO kan sendes 1 gang som en QTC, og den må
ikke sende retur til den originale modpart. Det er kun
DX stationerne der kan sende QTC'er!

c. Hver korrekt overført QSO giver 1 point til afsender
og 1 point til modtager.

d. 2 stationer kan udveksle op til max. 10 QTC'er.
Man kan tage kontakt flere gange indtil man har 10
QTC'er.

e. QTC'er sendes i serier, min. 1 og max. 10 i en blok,
som er nummereret efter følgende system: Første tal
angiver nr. på QTC'en og andet tal angiver hvor man-
ge QTC'er der er i serien.
Eksempel: QTC 3/7 betyder at dette er 3' QTC serie
sendt fra denne station, og den indeholder 7 QTC'er.

f. For hver QTC serie der sendes eller modtages må
samtlige informationer være korrekt overført.
Fejl medfører at serien ikke medregnes.

Score: Total score er resultatet af det totale antal
QSO'er + QTC'er på alle bånd multipliseret med sum-
men af alle multipliere vægtet med bånd bonus.

Log.
Ved papirlog bedes man venligst bruge de officielle
papirformater fra WAEDC.
De kan hentes på deres Webside.

Mere end 100 QSO'er på papirlog kræver en checkliste
over kaldesignaler og dubletter markeres.
QTC kan logges direkte eller på medfølgende sider.
Sumside medsendes.
E-log sendes som vedhæftet e-mail eller som disk pr.
post.
Man foretrækker Cabrilloformat eller DARC STF for-
mat. Se deres Webside.

RTTY
Der er ingen kontinentale begrænsninger, alle kan
have QSO med alle.
Kun QTC traffik kan udveksles mellem kontinenter.
Alle kan sende og modtage QTC'er, max. 10.
Multiplier, som nævnt ovenfor gælder for alle.

Log Deadline:
CW: September 15, 2005.
SSB: October 15, 2005.
RTTY: December 15, 2005

Log adresse:
WAEDC Contest Manager
Bernhard Buettner, DL6RAI
Schmidweg 17
D-85609 DORNACH
GERMANY

E-logs: waedc@dxhf.darc.de (kun logge)
E-Mail: dl6rai@dxhf.darc.de (ingen log)
URL: http://www.waedc.de/

Programmer der understøtter denne contest:
CW/SSB:
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/
CT by K1EA: http://www.k1ea.com/
Lux-Log by LX1NO: http://www.qsl.net/lx1no/
N1MM Logger: http://pages.cthome.net/n1mm/
PC-Profilog by DL1HJS:
http://users.skynet.be/ONL4299/Profilog/ProfilogNl.htm
QW by DL4MFM: http://www.qsl.net/dl8qs/qw/qw.htm
RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/
SD by EI5DI: http://www.ei5di.com/
TR by N6TR: http://www.trlog.com/
UCXLog by DL7UCX: http://www.dl7ucx.de/
Win-Test by F5MZN: http://www.win-test.com/
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/
YP-Log by VE6YP: http://members.shaw.ca/ve6yp/

RTTY:
MixW by UT2UZ: http://mixw.net/
N1MM Logger: http://pages.cthome.net/n1mm/
OH2GI Ham System: http://www.iki.fi/oh2gi/
RCKRtty by DL4RCK: http://www.rckrtty.de/
RTTY by WF1B: http://www.sk3bg.se/contest/downlo-
ad.htm#WF1B
WriteLog by W5XD: http://www.writelog.com/

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

Flere INFO:
DARC Web Site: http://www.darc.de/referate/dx/
Log Submission: http://www.darc.de/referate/dx/xed-
cwm.htm
Plaques/Awards: http://www.darc.de/referate/dx/xed-
cwa.htm
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Bemærkninger:
WAEDC er en udfordrende contest på grund af, at det
er muligt at øge sit pointtal meget ved at deltage i
udveksling af QTC'er.
En QTC er tid/ call/ serie nr. fra en tidligere kørt QSO.
Kun stationer udenfor EU kan sende QTC'er tilbage til
EU deltagere.
Check inden contesten at logprogrammet kan håndte-
re QTC'er
Vær beredt på at QTC traffikken afvikles i et til tider
rasende tempo.
Send et "r" efter hver QTC, det sætter tempoet ned
hos modparten.

YO DX HF Contest
The International Short Wave Championship of Roma-
nia

Regler i kort form.
Dato: Sidste hele weekend i August, 26-27 aug. 2006
Tid: Lørdag 1200 til Søndag 1200 UTC
Bånd: 80- 10m, ex WARC båndene.
Mode: CW og SSB

Kategori for OZ: 
a) Single Operator Single Band.
b) Single Operator Multi Band.
c) Multi Operator Multi Band (max. 2 operatører)

Contest call: CQ TEST YO (CW) eller CQ CONTEST YO
(SSB).

Rapport: RS(T) + serial number, startende med 001.
YO sender RS(T) + call- area bogstaver ( 2 bogstaver)

Point: 
QSO med YO = 8 p.
QSO med en ikke YO udenfor eget kontinent = 4 p.
QSO med en ikke YO indenfor eget kontinent = 2 p.
QSO med en station fra eget land = 0 p. Tæller kun som
multipliert.
Multiplier: DXCC lande + YO call-area for hvert bånd.
Final score:
Summen af QSO- point * summen af multipliers på
hvert bånd.

YO Call-areas:

De42 Romanian call-area er:
---------------------------------------------
YO2:  AR - CS - HD - TM 4
YO3:  BU - IF  2
YO4:  BR - CT - GL - TL - VN 5
YO5:  AB - BH - BN - CJ - MM - SJ - SM 7
YO6:  BV - CV - HR - MS - SB   5
YO7:  AG - DJ - GJ - MH - OT - VL 6
YO8:  BC - BT - IS - NT - SV - VS  6
YO9:  BZ - CL - DB - GR - IL - PH - TR 7
Total: 42

Lidt detaljer i regler:
Kun 1 TX er tilladt.
Minimum CQ opkald på et bånd er 10 minnutter.
Et hurtigt båndskift for at lave en ny multiplier er Ok,
men man skal returnerer til hovedbåndet.
Kun 1 QSO pr. bånd med samme station, altså ialt 5
QSO'er uanset mode.
Mixed mode er ikke tilladt.

Serienummeret er fortløbende også ved båndskift.
Det er tilladt at bruge DX- closter i alle kategorier.
Husk at angive kategori, da loggen ellers bliver over-
ført til katagori c).

Deadline er 10 dage efter contesten.

Papirlog:
YO DX HF Contest
P O Box 22-50
71100 BUCHAREST
ROMANIA

E-log: <yodx_contest@hamradio.ro>

The Romanian Amateur Radio Federation (FRR) Web
Site:
<http://www.hamradio.ro/contests/yodx_eng.htm>

Følgende logprogrammer kan anvendes:
AALog by RZ4AG: http://www.aalog.com/

GEN LOG by W3KM: 
http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm

Lux-Log by LX1NO: http://www.qsl.net/lx1no/

RCKLog by DL4RCK: http://www.rcklog.de/

TR Log by N6TR: http://www.qth.com/tr/
Wincontest by I8VKB:
http://digilander.iol.it/wincontest/

Se også SM3CER Contest Service Software Page for
detaljerede info:

<http://www.sk3bg.se/contest/software.htm>

IARU HF World Championship.
Fra Jørgen OZ0J kommer følgende info:
EDR deltager igen i år i IARU HF World Championship.
Call: OZ1HQ
QTH: Lige nu er der aktivitet fra 3 steder.
Henvendelse om deltagelse til OZ0J.

QSL MGR:  OZ1ACB, QSL 100% via buro
Website: www.oz0j.dk/oz1hq 
Logsearch: www.oz0j.dk/oz1hq

Best 73 Jørgen, OZ0J

Resultater fra RSGB IOTA 2005.
Disse kan ses på <http://www.contesting.co.uk>
Når jeg ikke bringer dem her skyldes det, at der er
mange muligheder for at deltage i forskellige klasser,
og det tager for megen tid at opstille en ren dansk
resultatliste da jeg ikke ved hvem der har deltaget
hvor.
Så jeg må henvise til ovennævnte netadresse.

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

Redaktion:

80m. aktivitetstest JUNI
CW Points Multi Score
1 OZ3MC 104 18 1872
2 OZ1GX 87 19 1653
3 OZ2NYB 89 18 1602
4 OZ4QX 80 20 1600
5 OZ1LJ 56 15 840
6 OZ7XE 53 14 742

Fone
1 OZ4NA 185 40 7400
2 OZ5VY 183 39 7137
3 OZ1GX 172 40 6880
4 OZ3MC 157 41 6437
5 OZ8SA 162 39 6318
6 OZ8DK 155 38 5890
7 OZ9EC 140 38 5320
8 OZ8GW 130 36 4680
9 OZ4FZ 119 37 4403

10 OZ7XE 123 32 3936
11 OZ1LJ 137 28 3836
12 OZ4QX 100 29 2900
13 OZ3JU 78 25 1950
14 OZ9FL 62 26 1612
15 OZ6KH 66 20 1320
16 OZ9HMN 61 21 1281
17 OZ1RSH 45 16 720
18 OZ6PP 19 8 152
19 OZ1AWG 21 6 126

Klub fone
1 OZ2NYB 133 36 4788
2 OZ1FRD 73 23 1679
3 OZ5VEJ 59 20 1180

QRP cw
1 OZ1IKW 109 17 1853
2 OZ5AEV 107 17 1819
3 OZ8PG 95 16 1520
4 OZ8BN 94 15 1410
5 OZ1BMA 73 13 949
6 OZ8T 45 9 405

QRP fone
1 OZ1IKW 308 40 12320
2 OZ1BMA 118 28 3304
3 OZ8PG 90 28 2520
4 OZ5XT 60 19 1140
5 OZ8T 50 15 750

10m. aktivitetstest JUNI
Klasse A. CW

QSOer Loc Score
1 OZ0TE 19 16 24970

2 OZ2OS 10 6 12859
3 OZ4QX 9 8 11588
4 OZ3BEN 6 5 8517
5 OZ7HX 3 3 3406

Klasse B. SSB
1 OZ3BEN 28 20 34463
2 OZ4DR 20 15 24151
3 OZ8SA 20 14 21961
4 OZ4NA 14 10 17794
5 OZ7IS 17 11 17435
6 OZ4TP 8 8 13005
7 OZ7HX 8 6 10082
8 OZ8WQ 7 6 9999
9 OZ8FU 6 6 7723

10 OZ9FL 1 1 525

Klasse C. FM
1 OZ8SA 5 2 1308
2 OZ4NA 2 2 1045
3 OZ3BEN 2 1 531

Klasse D. Dig.
1 OZ3BEN 2 2 1091

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 8517 34463 531 1091 44602
2 OZ8SA 0 21961 1308 0 23269
3 OZ4NA 0 17794 1045 0 18839
4 OZ7HX 3406 10082 0 0 13488

Til trods for de mindre gode forhold som vi egentlig skul-
le forvente på de høje bånd her i downperioden, så var
der alligevel meget at komme efter på 10 meter - også
denne gang.
Det er jo rart at der sker noget når vi nu alligevel har
tænkt os at bruge nogle hyggelige timer ved radioen. En
fin deltagelse - men der er nemt plads til flere.
I 80 meter testen var der til gengæld ikke særligt fremra-
gende forhold. Det var vidst midt sagt skidt for nogen. Ja-
ja. OZ1IKW/QRP skal ikke klage. Han lå lige midt i smørhul-
let. Til lykke med det Niels. Andre måtte som OZ1AGW
nøjes med smulerne. Ak-ja, sådan er goderne så ulige for-
delt  - også i Sønderjylland.
Jeg skal også huske at byde både Vejle- og Fredericia afde-
lingerne velkommen i testen. Det klarede i jo flot her
første gang. Vi håber at høre dem og flere andre afdelin-
ger i fremtiden.
Nå, men jeg tror alligevel, at alle hyggede sig en eller to
timer ved radioen. Vi høres igen i august  helt bestemt
den 3. til 10 meter test og den 6. til 80 meter test.
God sommerferie. Nyd det nu.

Vy 73 deGunnar, OZ1GX
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Her er lidt nye regler i forhold til december 2005, mod-
taget fra OZ4CF, Søren Tranberg, Rønne.

BORNHOLMS DIPLOMET (B.I.A)

Radio amatørerne på Bornholm (IOTA EU-030) udgiver
Bornholms Diplomet (B.I.A).
Det udgives i to klasser:

Klasse 1 (B.I.A. 1) 
Stationer fra Norge LA, Sverige SM og Danmark OZ
skal have bekræftede 2-vejs QSO'er med 5 forskellige
amatører på Bornholm.

Andre europæiske stationer skal have bekræftede 2-
vejs QSO'er med 3 forskellige amatører på Bornholm.
Stationer uden for Europa skal have bekræftede 2-vejs
QSO'er med 2 forskellige amatører på Bornholm. 

Klasse 2 (B.I.A. 2) 
Stationer fra Norge LA, Sverige SM og Danmark OZ
skal samle 12 points.
Andre europæiske stationer skal samle 8 points. 

Stationer uden for Europa skal samle 5 points.

QSO med klubstationerne OZ4EDR, OZ4EDR/L, OZ4CHR
og OZ4HAM og OZ3BAU tæller 5 points. QSO med
andre amatører på Bornholm tæller 1 point.
Hver station må kontaktes på mere end et bånd for at
få ekstra points. 
Alle QSO'er som er gennemført efter første januar
1960 tæller til B.I.A. 
Prisen for diplomet er 10USD, 10Euro eller 60DKK.
Ansøgning sendes sammen med QSL-kort og betaling
til:
OZ4DZ Rose Hansen
Sigynsvej 49
DK 3700 Rønne
Danmark

Vy 73, de OZ2LGD, Lone
Mail: oz2lgd@edr.dk

Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

DM Rævejagt 2006
OZ1FSM indbyder i samarbejde med Holstebro og Stru-
er EDR til DM i rævejagt omkring Holstebro.
Dato: Lørdag d. 12. og søndag d. 13. august.
Kort: 1115 II Holstebro, 1: 50:000. Holdene

medbringer selv.
Tid: 13. aug: 22.00 - 01.00 med 4 ræve

14. august 09.00 - 13.00, 6 ræve
Regler: Ifølge EDR's reglement, med mindre

andet er nævnt.
Deltagere: Op til 4 personer pr. hold. Se note.
Udstyr: Op til 2 modtagere pr. hold accepteres.

Se note.
Startgebyr: 50 kr pr. stik.
Instruktion: Tvungen fremmøde senest 1 time før

start.
Mødested: Mejdal Camping.
Præmier: Til de tre bedste hold sammenlagt, dog

max. 3 præmier pr. hold.
Tilmelding: Ja tak, gerne! Helst 14 dage før. Tilmel-

ding på dagen mulig.

Indkvartering:
Mejdal camping. Birkevej 25, 7500 Holstebro
Tlf: 97 42 20 68
www.camping-mejdal.dk, mail: mejdal@dcu.dk
Deltagerne booker selv plads på campingpladsen.
Vel mødt ved ræven!
Allan Asmussen, 
Ahornvej 12, 
9240 Nibe
Tlf: 96 39 96 66 / 61 71 84 97
ala@ti.com

Note:
Ifølge EDR's reglement skal holdene bevæge sig i sam-
let formation og arbejde uafhængigt af andre hold.
Det er tilladt at anvende mere end een modtager pr.
hold, primært for at oplære nye rævejægere, og give
flere fornøjelsen af at lytte og pejle ræven. Det for-
ventes at man ikke udfører deciderede krydspejlinger
under samme udsendelse, af hensyn til en fair konkur-
rence.

Rævejægeren



414 ______________________________________________________________________________ OZ Juli 2006

Løst og fast.
Mulighed for ny DXCC entity !!!!  Som resultatet af
afstemningen i Montenegro om løsrivelse fra Serbien
kan Montenegro på sigt opstå som nyt land i radioa-
matør regi.  Der er stadig en del formaliteter der skal
klares og dernæst kommer hvilken løsning man væl-
ger.  Hvis landet bliver selvstændigt og derefter bliver
optaget i FN vil det give adgang som nyt DXCC entity
efter bestemmelse 1A.  Dernæst skal der findes et pre-
fix til det nye land.  Ud fra tilkendegivelser fra ARRL vil
Serbien fortsætte som YU og dermed ikke blive et nyt
land.  Andre har foreslået samme metode som da Tjek-
koslovakiet blev delt i to, her blev det gamle fælles
land deleted og der var 2 nye lande at jagte.  I øjeblik-
ket kører stationer fra Montenegro som YU6 eller 4O
og det største problem er at der kun bor 600.000 i lan-
det og dermed ikke er så mange radioamatører.  Der
går allerede rygter om full scale DX ekspedition derfra
når alt er plads med blandt andre OH2BH, K1ZZ med
flere som deltagere.  Vi ligger bare suverænt skip mæs-
sigt i forhold til YU så det skulle være relativt enkelt at
køre dem på alle bånd.  Der kommer selvfølgelig mere
her i spalten om udviklingen, så snart der er nyt.
Der er i øvrigt lagt op til ændring af kriterierne for
hvornår et land kan opnå status som DXCC entity.  Den
snupper vi i næste nummer.

Den 20/5 var der ryk ind i Odense til Danish DX Groups
årlige møde, blandt andet for at høre hvad DL7DF hav-
de at berette fra sine mange ekspeditioner.  Sigi fik
licens i 1961 og har haft forskellige Y3 kaldesignaler
inden muren faldt.  Det er dog først i de senere år at
han har fået interesse i at tage afsted og være i den
anden ende af pile-up'en.  Sigi er gerne på 2 ekspedi-
tioner pr år plus en mere ferie baseret en af slagsen, så
han har været rundt i hele verden og været QRV fra
næsten 50 forskellige lande.  At kunne foretage disse
rejser kræver såvel en forstående familie samt en sund
økonomi, f.eks. kostede det 5.000 $ at leje båd med
mandskab til en 5 dages operation fra T33.  Sigi fortal-
te at det aldrig var til at sige hvem der økonomisk vil-
le støtte en planlagt ekspedition.  I tilfældet VU4 var
der ingen amerikanske DX organisationer der ville
støtte fordi der ville være så marginale åbninger til
USA og at der var amerikanere i de andre grupper.
Han havde heller ikke fået den store støtte blandt de
europæiske DX grupper, så faktisk var Danish DX Gro-
up den næststørste sponsor og det takkede han man-
ge gange for.
Et andet problem var at få en "rigtig" licens.  Mange
lande hvor der ikke normalt var amatør trafik fra var
det fordi at amatørradio blev opfattet som et potenti-
elt spionage kommunikations middel.  

XZ7A

Ofte kræver en licens en lokal støtte, der kan hjælpe
med det primære forarbejde, fordi de kender til den
lokale kultur, hvem der bestemmer og hvordan ansøg-
ninger skal udformes.  En ting var dog sikkert at i alle
de lande som Sigi havde sendt fra havde han kun mødt
en venlig lokalbefolkning.
For ikke at køre alle næsten 50 ekspeditioner af i et
foredrag havde Sigi udvalgt 2, nemlig XZ7A og VU4
operationen.  Foredraget var understøttet af video,
faste billeder og en levende fortælle teknik.  

XZ7A.
Sigi begyndte med en noget slående bemærkning om
at en af de få fordele ved at besøge et diktatur var at
alle kufferter med mere altid kom sikkert frem og til
tiden.... Hotellet i Yangon havde kun en belægnings
procent på 3% og selvom det var i luksusklassen var
det billigt og de fik stort set stillet hele øverste etage
på hotellet til deres disposition.  For at lette ekspediti-
onen alle steder havde de ansat en guide i hele den
periode de var der og guiden klarede alt det praktiske
arbejde.  De fik sat antennerne op på taget og var i luf-
ten med 3 stationer alle med PA-trin.  Når de var rundt
i byen var der den samme musik alle steder som gik alle
på nerverne efter få dage.  Næsten hver eneste dag var
der et voldsomt tordenvejr, flere gange den styrke vi
oplever i Europa og det betød at det kunne være svært
at høre noget på de lave bånd.  Ekspeditionen var
opdelt således at en del af tiden var de i Yangon, en
del ude ved vandet.  For at komme ud til strand
QTH'en havde de lejet et transportmiddel hvor der var
ligeså fint udsyn ud af vinduerne som ud af bunden på
bilen der var rustet væk.  De havde de sædvanlige
antenner med, det vil sige nogle beams og low band

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

Redaktion:



OZ Juli 2006 ______________________________________________________________________________ 415

vertikal og det var hårdt at sætte op 30 C og det nyt-
tede dårligt at tage en dukkert i vandet som var 26 C.
Ofte varierede spændings niveauet meget over dagen
og det medførte at et var nødvendigt at modificere
blandt andet deres PA-trin.  Skulle du komme til XZ så
er det kun kontanter der gælder, der er ingen steder
man tager kreditkort, til gengæld er alt meget billigt
for en europæer.
Myndighederne vil have oplyst hvilket grej man har
med, hvilke frekvenser man vil benytte og hver dag
skal der sendes en rapport om hvilke lande man har
kørt og på hvilket tidspunkt.  Man vælger selv det kal-
designal man vil have og får det man ønsker.  Det var
ikke Sigis opfattelse at myndighederne havde den sto-
re ide om hvad amatørradio gik ud på.  De fik kørt
32.000 QSO'er.

VU4AN.
Det første man løb ind i er et kæmpe bureaukrati for
at få lov at deltage i det indiske radiomøde kombine-
ret med DX ekspedition.  Der blev udvekslet mange E-
mails og man skulle ansøge uden rigtig at vide hvornår
arrangementet præcis ville foregå.  Så reelt havde man
kun et par dage til at ansøge om visa plus den ekstra
tilladelse det kræver for at komme til Andamanerne.
Det er så ikke alle steder at man kan ansøge om begge
tilladelser samme sted, hvilket kun gjorde det vanske-
ligere.  Dernæst skulle man udfylde 5 ansøgninger for
at få licens var bare et punkt ikke udfyldt korrekt eller
til myndighedernes tilfredshed blev der ikke udstedt
licens.  Dette betød at en del af deltagerne faktisk ikke
fik licens til amatørradio på Andamanerne.  En anden
faktor var at længden af mødet varierede fra få dage
til mange men sluttede på 8.
Når alt det var klar fik man tilsendt en liste fra Indien
om at man skulle medbringe visitkort, slips og andre
formelle ting udover sin almindelige rejse bagage.
Dernæst fik deltagerne at vide at nu var fly priserne sat
op

VU4

Alt lykkedes og Sigi og teamet ankom sikkert til VU4,
hvor man stødte ind i næste problem.  Alle deltagerne
måtte kun sende fra samme by og det vil sige en radi-
us på cirka 1 km og der var alene på Sigis hotel 4 andre
stationer.  Samtidigt havde de fået forkerte oplysnin-
ger der gjorde at det var praktisk talt umuligt at sætte
antenner op, så efter lange forhandlinger kom de over
på et andet hotel, dog stadig tæt på de andre teams

VU4AN

og havde en hel del indenfor bare 100m.  Det betød at
der kunne være meget QRM hvis der var andre i gang
på samme bånd, trods gode båndpasfiltre.  De lavede
derfor en aftale med de andre teams om at dele 160m
i mellem sig på forskellige tidspunkter.
Det oprindelige hotel var valgt fordi det skulle have et
godt skud mod EU, men hotel ejeren havde ikke helt
styr på verdenshjørnerne.
En VU3 licens giver forøvrigt kun tilladelse til 50W out-
put og gælder ikke på alle frekvenser....
Af andre problemer var at spændingen varierede med
over 60V i løbet af dagen.
Der var mange officielle møder i de 8 dage og der var
mødepligt.  Deltagerne blev typisk hentet omkring kl
18 lokal tid af en lille bus der bragte dem til diverse
møder og bussen kørte ikke før at alle var med !  Der
var møder med embedsmænd, guvernøren (der mødte
op med 2 bodyguards) og hver især blev de interview-
et om hvorfor de var så interesseret i netop at køre
radio fra VU4.  Så det er forklaringen på hvorfor at du
sjældent hørte VU4AN/.. ved den tid.  Sigi sagde at
man brugte disse møder til lidt afstresning fra de
rygende pile-ups.
Udover møderne var der også arrangeret diverse sight-
seeing i Port Blair (igen mødepligt) og det var lidt med
livet som indsats.  Vigepligts regler er flydende i Indien
og er ligefrem proportionalt aftagende med antal år
man har kørt bil.  De eneste sikre i trafikken var alle
køerne der gik rundt i gaderne.  Hvis de ville rundt på
egen hånd var der Tuc'erne, som alle havde et fint tax-
ameter, de nåede dog aldrig at se at taxameteret kør-
te.
En ting europæerne savnede var kød, der var ris på
menuen morgen middag og aften.
Der er måske nogle der har set teltlejren med de man-
ge radioamatører og der var typisk 45 C inde i teltene
og badevandet var så varmt at man måtte vente på at
det blev nat før man kunne komme i bad.
Som omtalt var pile-ups voldsomme, selv med alle de
stationer der var i gang på samme bånd samtidigt.  Der
blev kørt ca. 50% EU og for første gang oplevede Sigi
at selv japanerne kaldte helt uhæmmet og komplet
udiciplineret.
De 8 dage var hurtigt gået og Sigis team fik sig en grim
overraskelse da de skulle hjem.  Først blev deres fly fra
Port Blair til Indien udsat 1 dag.  Det betød at der gik
kaos i al videre trafik hjemover.  Samtlige fly fra Indien
mod EU var booket hos British Airways og de var ikke
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meget for at hjælpe trods de havde fået besked om at
teamet ikke kunne komme fra Andamanerne.  Til sidst
købte de nye billetter hos Lufthansa og kom hjem, det
kostede lige 2.500 $ oveni.  De kunne desværre ikke
bruge den ekstra dag på Andamanerne til at sende for-
di licensen var præcist afmålt til mødets længde.
Som svar på spørgsmål fra salen oplyste Sigi at en tur
som denne kostede ca. 3.000 Euro pr person.
De fik kørt over 25.000 QSO'er heraf mere end 18.000
på CW, resten fordelt på SSB, digimode og få SSTV kon-
takter.
Sigi afsluttede med tak for den danske støtte og håbe-
de på at der ville komme et tilsvarende arrangement
fra VU7 til næste år.  Der er dog færre hoteller der, og
det er noget sværere at komme dertil.

Det var en dejlig dag i Odense med chance for at få
pudset sit rustne tyske af, møde en af de mest aktive
DX-ekspeditions arrangører og samtidigt møde et godt
udsnit af de danske DX jægere.  
På mødet tog OZ2JI Jens initiativ til at lave en indsam-
ling til HS0AC og jeg har efterfølgende modtaget en
mail fra Finn i Thailand om at pengene vil gå til deres
antenne projekt for WARC og Low Band.  Finn takke-
de for støtten og informerede om at man nu har 2 sta-
tioner plus PA-trin.  RAST er ved at ændre stations
regulativet og det bliver forhåbentligt muligt (hvis
ikke allerede) for OZ'ere på ferie i HS at komme til at
sende fra stationen.  OZ0J har fundet en URL med en
tekst der er lidt nemmere at forstå end den jeg henvi-
ste til i sidste nummer.  Det er på

http://www.qsl.net/rast/

3D2AJ - OZ1KLA Jytte

OZ6SM Søren skriver at Jytte som i mange år har kørt
som 3D2AJ nu er QRV som OZ1KLA på HF og VHF.  Der
er kommet antenner op og alt er klar.

Det er nu oplyst af de IRC'er som er stemplet med
udløbsdato 31/12 2006 stadig kan indløses efter denne
dato.  Det er kun posthusene der ikke må sælge dem
efter denne dato.  Du kan se den nye IRC her i spalten.

Det har tidligere været oppe her i spalten at der kom-
mer nyt præfiks på Cook øerne.  Pr. 1/7 skulle det nye
prefix være E5, der er desværre ingen forlydender om
der bliver lavet et system så det let kan genkendes om
det er nord og syd man har fat i. 

Det er muligt for et kaldesignal vil typisk blive E51xx.  

De nye IRC’er

Husk at rette til i din database i dit logprogram, hvis
den ikke allerede er der.

SP9FIH der efterhånden har lavet en del gode ekspedi-
tioner har nu også lavet en hjemmeside.  Du finder den
på http://www.dxpeditions.org  hvor du har mulighed
for at stemme på den du synes har gjort det bedst med
hensyn til ekspeditioner, bestemt ikke noget nemt
valg.
Der bliver meget IOTA i denne afdeling af DX nyheder.
IOTA contesten, sidste weekend i juli, plejer at kunne
åbne båndene eller rettere aktiviteten på de høje bånd
giver andre lyst til også at benytte dem.  I IOTA testen
kan du ofte finde halvsjældne DXCC lande og hvis du
er placeret på en ø har du alle muligheder for at få en
solid pile-up.  Generelt bliver condx nok som beskrevet
i sidste nummer af OZ det vil sige sporadisk E åbninger
på 10 og 12, pacific åbninger på 20 og 30, en masse
knas på de lave bånd og mere eller mindre døgnåbent
på de midterste bånd.  Der er stadig noget flux tilbage,
men den varierer noget henover en måned, på det sid-
ste har den dog haft svært ved at komme over 80.
Husk også at holde øje med A og k-værdierne, de skal
helst være så lave som muligt.
For lige at afslutte IOTA testen kan du på
http://www.cpcug.org/user/wfeidt/Misc/iota2006.html
kan du se mange af dem der forventer at deltage i test-
en, nogle af de DXCC mæssige mere interessante er
selvfølgelig nævnt i DX afsnittet.

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

A7 - Qatar.
Du har sikkert allerede hørt den voldsomme pile-up på
det specielle kaldesignal A72oo6.  Ellers fortsætter de
til den 31/7.  QSL via EA7FTR.

C9 - Mocambique.
Frosty har igen i år har fundet et team at tage med til
Afrika, lutter W'ere.  De vil være aktive frem til 23/7 og
du kan se mere på http://www.tdxs.net/C9.html De
skulle være i gang på CW, SSB og digi modes.  De med-
bringer gode Icoms, PA-trin, Log Periodiske antenner,
vertikaler, så de burde ligge med et godt signal og kan
sikkert høres højere oppe i bånd end prognosen lidt
længere nede i spalten umiddelbart viser.

CU - Azores.
Et stort internationalt team vil køre herfra 29/7 - 8/8 fra
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6 - 160m på alle tænkelige modes.  Kaldesignalet i
IOTA testen bliver CU8T og fra Albarnez lighthouse
CU8F.  QSL går i begge tilfælde via CT1GFK.
Et andet team vil fra 17 - 25/7 køre som CU6X og CU5X
på SSB med lidt CW og RTTY.  QSL via EA3GHZ.

DL - Germany.
Har du kørt en af de mange tyske special stationer i
forbindelse med VM i fodbold, så behøver du ikke at
sende QSL kort.  QSL manager oplyser at de bliver
sendt automatisk via bureau.

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

FP - St. Pierre et Miquelon.
KB9LIE er igen aktiv herfra og det vil hun være fra 28/7
- 6/8.  Afhængigt af forholdene regner Peg med at
være QRV fra 10 - 80m og det plejer at være mest SSB.
QSL via hendes hjemmecall.

FR/G - Glorioso.
F5CW oplyser at alt stadig ser ud til at være ok for eks-
pedition i oktober.  Dany siger at der snart kommer fle-
re oplysninger.

FW - Wallis and Fortuna.
JA8BMK kører som FW8AA frem til 24/7 på CW og SSB.
QSL via JA8UWT.

GJ - Jersey.
K2WR vil i forbindelse med IOTA testen køre som GJ2A
og udenfor testen som MJ0AWR.

JW - Svalbard.
En italiensk duo vil køre med JW/ på deres kaldesignal
12 - 14/8.  QSL via hjemmecall.

KL7 - Alaska.
W5BOS vil i 16 - 22 august forsøge at aktivere 2 nye
IOTA'er i Alaska.  Det bliver NA-237 med /NL0 og NA-
238 med /AL0 på sit kaldesignal.  Da det er meget svært
at komme til øerne kan vi kun håbe på det bedste og
at vejret er roligt.  QSL via N6AWD.

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

OX - Greenland.
Husk at OZ7FOC og co. bliver QRV et par dage mere fra
klubstationen i Nuuk.  Det skulle primært være 17 -
40m at de vil være aktive på.

OZ - Denmark.
Et belgisk team vil køre i IOTA testen fra Rømø med
OZ0ACA.  De vil udenfor testen være QRV på alle bånd
fra 2m og ned.
DL2VFR vil køre fra Læsø og DL4FO fra Tunø.  OZ8MW,
som er et dansk team bestående af OZ2TF, OZ5JR,
OZ7KDJ og OZ9V, vil køre fra Anholt. Så der kommer
liv fra OZ sammen med alle os andre.

SV5 - Dodecanese.
SX5P er et lokalt team der vil køre i IOTA testen på CW
og SSB.
SV5FRD er QSL manager.

SV9 - Crete.
SV1EJD vil frem til 20/7 køre med SV9/ på sit kaldesig-
nal.  Der skulle være aktivitet på SSB og RTTY fra 10 -
80m.  Du kan se mere på
http://www.sv1ejd.gr/crete.htm  der dog på nuværen-
de tidspunkt ikke indeholder mange oplysninger...

TF - Iceland.
IW5DCE vil i de kommende måneder være QRV med
TF/ på sit kaldesignal. Han vil køre SSB og digi modes.
QSL via hjemmecall.

TK - Corse.
IZ1DSH vil fra 3 - 15/8 køre herfra primært 20 og 40m
SSB.  QSL via hjemmecall.

TZ - Mali.
TZ9A er QRV frem til august, derefter går turen til TU
og TR.  Chris har været meget aktiv på stort set alle
bånd.

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.

VP5 - Turks and Caicos.
K4ZGB vil køre med VP5/ på sit kaldesignal 25/7 - 1/8 på
alle bånd CW og SSB og vil også deltage i IOTA testen.

YA - Afghanistan.
VK1UN har fået tildelt kaldesignalet T61AA, hvor læn-
ge han er QRV og på hvilke bånd er uvist på nuværen-
de tidspunkt.  Bemærk at der udelukkende udstedes T6
og ikke YA kaldesignaler mere.

OH6MKL skulle også være QRV frem til ultimo juli som
T66T fra 10 - 160m CW og SSB.  QSL via hans hjemme-
call.

YV - Venezuela.
YV7QP er QRV i Iota testen fra SA-012.

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.

9A - Croatia.
Resten af året kan du høre 9A06P på alle bånd og

modes.  På QSL kortet som kommer automatisk via
bureau får du samtidigt en historisk fortælling om
byen Djurdjevac.

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

Måned: jul/aug    Solplettal max: 30    min: 0     snit: 15
(tid: z, bånd: m)          OZ sr: 04:21  ss: 19:06 01/08 2006
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
C9   04:21 15:19 -    -     -    7-16  16-20  16-5  17-4  19-3  21-2
CU 06:59 20:57 - - - 10-22 6-0 24h 24h 20-4 23-3
FO 16:26 03:38 - - - 10-12 5-11 4-8 5-6 - -
YA 00:44 14:24 - - - 11-12 4-22 24h 15-3 19-1 20-0

Båndlandelisten
CALL 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 TOTAL
OZ3PZ 274(272) 316(315) 334(334) 329(327) 335(335) 332 (332) 335(335) 328(328) 329(329) 2912 (2907) MIX
OZ1LO 272(271) 308(307) 334(334) 330(329) 334(334) 332 (332) 335(335) 327(327) 329(329) 2901 (2898) MIX
OZ1BTE 263(263) 314(313) 334(334) 325(325) 335(335) 332 (332) 335(335) 326(326) 328(328) 2892 (2881) MIX
OZ8ABE 266(263) 308(307) 329(329) 329(328) 334(334) 332 (332) 335(335) 325(325) 326(326) 2885 (2880) MIX
OZ7YY 277(276) 309 (   ) 331 (   ) 309 (   ) 335 (   ) 326 (   ) 331 (   ) 314 (   ) 323 (   ) 2855 ( 276) MIX
OZ1ING 228(226) 294(282) 312(300) 304(280) 322(304) 313 (278) 326(315) 309(289) 312(305) 2720 (2579) MIX
OZ5MJ 137(136) 250(249) 291(291) 312(305) 333(333) 326 (325) 329(328) 317(316) 314(314) 2609 (2597) MIX
OZ8BZ 83 ( 79) 199(191) 254(251) 266(260) 333(333) 305 (302) 323(323) 275(271) 299(298) 2337 (2308) MIX
OZ1BUR 85 ( 84) 168(168) 255(254) 251(247) 331(331) 293 (293) 321(321) 287(287) 306(306) 2297 (2291) MIX
OZ1JTE 75 (   ) 107 (   ) 224 (   ) 267 (   ) 318 (   ) 294 (   ) 295 (   ) 276 (   ) 280 (   ) 2136 (    ) MIX
OZ1ENH 7 (  6) 110 ( 99) 128(109) 174(154) 310(305) 288 (266) 306(299) 271(250) 279(261) 1872 (1749) MIX
OZ1NF 94 ( 85) 223(210) 226(209) 208(181) 254(244) 203 (183) 196(180) 172(152) 188(174) 1764 (1618) MIX
OZ1CWH 6 (  2) 57 ( 27) 216 ( 89) 187 ( 95) 300(223) 280 (202) 264(195) 221(119) 229(150) 1760 (1102) MIX
OZ1KSN 62 ( 44) 102 ( 71) 172(123) 175(121) 279(232) 254 (217) 255(201) 204(152) 223(184) 1726 (1345) MIX
OZ6AGD 48 ( 18) 85 ( 54) 156(108) 197(131) 231(171) 263 (203) 258(220) 228(180) 245(211) 1701 (1302) MIX
OZ7DN 31 ( 21) 145(136) 164(148) 11 (  9) 322(311) 224 (178) 311(285) 151(130) 271(259) 1630 (1477) MIX
OZ4B 70 ( 14) 108 ( 20) 139 ( 18) 141 (  2) 221(127) 196 ( 60) 219(102) 223 ( 83) 224(131) 1541 ( 557) MIX
OZ1MAD 42 ( 27) 59 ( 39) 123 ( 89) 104 ( 65) 259(217) 226 (187) 250(197) 157(115) 213(155) 1433 (1091) MIX
OZ6EI 46 ( 32) 78 ( 73) 120(107) 48 ( 28) 270(250) 92 ( 59) 286(272) 77 ( 40) 246(215) 1263 (1076) MIX
OZ1KKH 4 (  1) 55 ( 40) 78 ( 59) 5 (  3) 213(168) 152 (100) 236(190) 119 ( 79) 231(176) 1093 ( 816) MIX
OZ7AEI 44 ( 16) 91 ( 56) 118(101) 64 ( 29) 215(181) 106 ( 77) 196(153) 76 ( 53) 161(127) 1071 ( 793) MIX
OZ4EL 29 (  5) 46 ( 34) 100 ( 64) 77 ( 53) 194(156) 135 ( 88) 171(125) 124 ( 91) 174(129) 1030 ( 745) MIX
OZ0JX 31 (  5) 103 ( 42) 124 ( 52) 113 ( 47) 137 ( 69) 135 ( 46) 131 ( 52) 79 ( 19) 135 ( 42) 988 ( 374) MIX
OZ1GX (   ) 62 ( 46) 72 ( 47) 42 ( 23) 220(167) 90 ( 54) 211(144) 48 ( 20) 192(139) 937 ( 640) MIX
OZ0A 39 ( 18) 52 ( 32) 74 ( 34) 20 (  6) 171(124) 92 ( 37) 186(111) 59 ( 13) 178(102) 871 ( 477) MIX
OZ1CCM 5 (  2) 87 ( 77) 145(130) (   ) 162(142) (   ) 210(194) (   ) 222(216) 831 ( 761) MIX
OZ7NB 54 ( 31) 68 ( 46) 94 ( 62) 62 ( 42) 162(124) 54 (  5) 108 ( 64) 40 ( 19) 121 ( 62) 758 ( 439) MIX
OZ0TE 60 ( 17) 63 ( 14) 94 ( 23) 71 ( 19) 99 ( 22) 75 ( 18) 88 ( 15) 35 ( 13) 39 ( 15) 624 ( 156) MIX
OZ0J 34 (  3) 45 ( 12) 48 ( 27) 12 (  6) 134 ( 79) 10 (  5) 127 ( 72) 19 ( 16) 123 ( 80) 552 ( 300) MIX
OZ8ZS 24 (   ) 77 (   ) 53 (   ) 12 (   ) 97 (   ) 10 (   ) 48 (   ) 30 (   ) 146(216) 497 ( 689) MIX
OZ4KG 15 (  3) 47 ( 37) 87 ( 70) (   ) 154(142) (   ) 112 ( 81) (   ) 68 ( 57) 483 ( 390) MIX
OZ2PBS 27 (   ) 34 (  2) 33 (   ) 1 (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 417 (  31) MIX
OZ2JBC 1 (   ) 44 (  5) 61 ( 14) 1 (   ) 100 ( 14) 41 (  2) 98 (  6) 21 (  1) 49 (  7) 416 (  49) MIX
OZ1ANE 1 (  1) 20 ( 16) 20 (  9) 20 ( 16) 85 ( 68) 36 ( 28) 81 ( 52) 17 ( 12) 49 ( 37) 329 ( 239) MIX
OZ5BD (   ) 6 (  3) 47 ( 15) 53 ( 14) 69 ( 28) 28 (  5) 50 ( 12) 18 (  1) 21 (  6) 292 (  84) MIX
OZ1TMY (   ) 34 (  9) 47 ( 17) 13 (  5) 64 ( 19) 28 (  7) 42 (  4) 4 (  1) 14 (  1) 246 (  63) MIX
OZ1DGQ 1 (   ) 7 (  1) 16 (  4) 2 (  1) 82 ( 36) 3 (   ) 19 (  4) 626(  2) 63 (  7) 218 (  55) MIX
OZ8AGB (   ) 8 (  3) 33 ( 11) 4 (  2) 66 ( 27) 3 (  1) 13 (  2) 2 (  1) 2 (  2) 131 (  49) MIX
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) MIX

OZ1LO 271(270) 301(300) 334(334) 330(329) 334(334) 326 (324) 333(333) 317(316) 318(318) 2864 (2858) CW
OZ8ABE 257(252) 293(284) 323(315) 330(329) 329(327) 327 (322) 324(321) 315(312) 304(303) 2802 (2765) CW
OZ1BTE 254(238) 289(218) 331(288) 325(325) 327(261) 318 (279) 328(266) 312(272) 307(250) 2791 (2397) CW
OZ5MJ 129(128) 242(230) 282(277) 311(304) 325(317) 318 (308) 316(309) 306(292) 301(290) 2530 (2455) CW
OZ1ING 217(203) 245(193) 293(256) 304(280) 257(163) 248 (168) 253(162) 224(173) 204(141) 2245 (1739) CW



OZ1BUR 85( 84)156(156)248(246) 249(246)324(324)278(278)316(316)271(270)294(294) 2219 (2214) CW
OZ1FAO 101 ( 93) 180(167) 243(232) 202(175) 325(318) 212 (195) 317(316) 191(170) 287(284) 2058 (1950) CW
OZ2JI 55 ( 28) 99 ( 65) 229(183) 202(131) 299(285) 226 (144) 282(262) 161(110) 262(222) 1814 (1430) CW
OZ1NF 92 ( 82) 220(206) 226(209) 208(181) 253(240) 199 (175) 194(178) 165(142) 186(173) 1743 (1586) CW
OZ3PZ 206(187) 153(128) 172(144) 329(327) 150(126) 165 (137) 127(105) 135(120) 60 ( 54) 1497 (1328) CW
OZ1ENH 5 (  4) 67 ( 59) 99 ( 84) 173(154) 251(225) 230 (202) 244(221) 203(177) 206(172) 1478 (1298) CW
OZ6AGD 44 ( 16) 82 ( 43) 150 ( 97) 197(131) 195(123) 225 (166) 215(139) 192(138) 172(106) 1472 ( 959) CW
OZ1CWH 5 (  1) 40 ( 12) 205 ( 79) 187 ( 95) 256(158) 234 (133) 196(101) 186 ( 84) 151 ( 53) 1460 ( 716) CW
OZ1CAR 38 ( 34) 111(105) 142(134) 125(115) 209(202) 129 (117) 199(192) 129(116) 169(158) 1251 (1173) CW
OZ6EI 46 ( 32) 73 ( 61) 115(101) 45 ( 28) 228(195) 84 ( 48) 248(216) 56 ( 23) 171(128) 1066 ( 832) CW
OZ4EL 21 (  5) 39 ( 25) 90 ( 56) 77 ( 50) 141(101) 111 ( 66) 135 ( 86) 102 ( 69) 131 ( 94) 847 ( 552) CW
OZ4B 59 (   ) 50 (   ) 95 (   ) 141 (  2) 62 (  4) 131 (  4) 85 (   ) 142 (  7) 56 (  3) 821 (  20) CW
OZ7NB 57 ( 35) 66 ( 50) 102 ( 64) 64 (45) 158(121) 65 ( 28) 120 ( 65) 44 ( 19) 117 ( 60) 793 (487) CW
OZ0JX 31 (  3) 91 ( 38) 102 ( 43) 113 ( 47) 99 ( 50) 101 ( 29) 93 ( 31) 58 ( 13) 87 ( 29) 775 ( 283) CW
OZ1GX (   ) 28 ( 21) 60 ( 37) 42 ( 23) 132 ( 85) 67 ( 34) 119 ( 68) 29 ( 14) 114 ( 69) 591 ( 351) CW
OZ0TE 56 ( 16) 60 ( 13) 87 ( 21) 71 ( 18) 88 ( 18) 69 ( 16) 78 ( 14) 30 ( 11) 32 ( 13) 571 ( 140) CW
OZ7AEI 40 (  3) 67 (  8) 63 ( 41) 51 ( 27) 76 ( 51) 25 ( 15) 72 ( 42) 21 ( 14) 53 ( 31) 468 ( 232) CW
OZ0J 344(  2) 40 (  3) 23 ( 14) 12 (  6) 88 ( 36) 8 (  4) 69 ( 38) 9 (  7) 56 ( 31) 339 ( 141) CW
OZ5BD (   ) 5 (  2) 42 ( 15) 53 ( 14) 63 ( 15) 27 (  5) 38 (  5) 18 (  1) 19 (  4) 265 (  61) CW
OZ7DN 4(  4) 16 ( 13) 42 ( 35) 11 (  9) 57 ( 49) 14 ( 10) 38 ( 35) 14 ( 12) 20 ( 17) 216 ( 184) CW
OZ1TMY (   ) 13 (  4) 28 (  8) 13 (  5) 39 ( 13) 19 (  5) 1 (  1) 1 (  0) 1 (  0) 115 ( 36) CW
OZ1ANE 1 (  1) 16 ( 14) 12 (  7) 19 ( 16) 33 ( 28) 2 (  2) 19 ( 17) 1 (  1) 5 (  5) 108 (  91) CW
OZ8ZS (   ) 43 (   ) 16 (   ) 12 (   ) 18 (   ) (   ) 8 (   ) (   ) 3 (   ) 100 (    ) CW
OZ1DGQ 1 (   ) 5 (  1) 2 (  0) 2 (  1) 43 (  8) (  0) 2 (   ) 4 (  0) 11 (  0) 70 ( 10) CW
OZ2PBS (   ) (   ) (   ) (   ) 1(   ) (  0) (   ) 1 (  1) 1 (   ) 3 (  1) CW

OZ3PZ 144(138) 294(292) 319(319) (   ) 334(334) 330 (330) 334(334) 318(316) 326(326) 2399 (2389) SSB
OZ1BTE 114 ( 83) 289(275) 319(306) (   ) 335(335) 329 (312) 335(329) 320(303) 325(322) 2366 (2265) SSB
OZ8ABE 134(126) 278(272) 301(297) (   ) 334(333) 331 (331) 332(332) 320(319) 324(324) 2354 (2334) SSB
OZ1LO 90 ( 71) 251(248) 297(297) (   ) 334(334) 327 (326) 332(332) 312(309) 323(323) 2266 (2240) SSB
OZ1ING 82 ( 61) 223(184) 218(161) (   ) 311(274) 275 (207) 305(284) 259(210) 294(274) 1967 (1655) SSB
OZ5MJ 52 ( 43) 141(114) 177(130) (   ) 321(297) 312 (259) 315(288) 289(235) 295(262) 1902 (1628) SSB
OZ3SK 142(142) 248(247) 210(205) (   ) 334(334) 132 (116) 334(333) 74 ( 67) 315(314) 1789 (1758) SSB
OZ1BUR 36 ( 30) 106(106) 149(149) (   ) 327(327) 251 (249) 309(309)256(255)299(299)1733 (1724) SSB
OZ1ACB 0 (   ) 27 ( 25) 141(135) (   ) 314(314) 284 (282) 309(309) 258(256) 297(296) 1630 (1617) SSB
OZ7DN 30 ( 20) 143(133) 153(139) (   ) 322(307) 221 (174) 310(282) 146(124) 270(255) 1595 (1434) SSB
OZ2OL 0 (   ) 131(120) 152(136) (   ) 309(306) 190 (180) 282(280) 194(172) 257(243) 1515 (1437) SSB
OZ1ENH 4 (  4) 89 ( 77) 87 ( 62) (   ) 299(287) 254 (220) 286(266) 228(198) 255(225) 1502 (1339) SSB
OZ5GF 11 (   ) 115 (   ) 159 (   ) (   ) 289 (   ) 170 (   ) 249 (   ) 165 (   ) 238 (   ) 1396 (    ) SSB
OZ4B 52 ( 14) 90 ( 20) 114 ( 18) (   ) 218(127) 176 ( 58) 214(102) 205 ( 81) 223(129) 1290 ( 549) SSB
OZ5JQ (   ) 5 (  4) 31 ( 17) (   ) 274(249) 223 (155) 271(238) 205(150) 243(188) 1252 (1001) SSB
OZ6AGD 34 (  7) 57 ( 31) 94 ( 49) (   ) 193(137) 210 (125) 239(170) 173(114) 234(185) 1234 ( 818) SSB
OZ1CWH 2 (  2) 39 ( 20) 95 ( 35) 1 (   ) 247(162) 228 (142) 212(141) 126 ( 61) 193(128) 1143 ( 691) SSB
OZ1JVX 20 (   ) 73 (   ) 105 (   ) (   ) 240 (   ) 119 (   ) 193 (   ) 102 (   ) 199 (   ) 1053 (    ) SSB
OZ7AEI 26 ( 14) 73 ( 53) 97 ( 81) (   ) 193(167) 95 ( 70) 181(140) 63 ( 45) 150(117) 878 ( 687) SSB
OZ0A 39 ( 18) 52 ( 32) 74 ( 34) (   ) 171(124) 91 ( 37) 186(111) 59 ( 13) 178(101) 850 ( 470) SSB
OZ6EI 3 (   ) 49 ( 41) 57 ( 42) 2 (   ) 197(169) 32 ( 19) 223(191) 38 ( 24) 203(173) 804 ( 659) SSB
OZ4NA 36 ( 14) 65 ( 45) 76 ( 56) (   ) 185(122) 45 ( 16) 163(101) 34 ( 13) 181(105) 785 ( 472) SSB
OZ4VW (   ) 60 ( 29) 64 ( 30) (   ) 130 ( 47) 41 ( 22) 185(111) 96 ( 54) 208(156) 784 ( 449) SSB
OZ4ZT 0 (   ) 31 ( 31) 56 ( 56) (   ) 194(193) 32 ( 30) 185(185) 20 ( 20) 196(195) 714 ( 710) SSB
OZ3ABU (   ) 15 (  8) 22 (  8) (   ) 127 ( 90) 123 ( 77) 156(107) 114 ( 81) 146(105) 705 ( 476) SSB
OZ0BB ( 14) ( 68) ( 88) (   ) (184) (  5) (192) (   ) (152) ( 703) SSB
OZ1GX (   ) 54 ( 41) 45 ( 33) 2 (  1) 180(140) 51 ( 27) 170(116) 23 (  9) 152(105) 677 ( 472) SSB
OZ4EL 22 (  1) 35 ( 19) 59 ( 33) (   ) 152(115) 60 ( 36) 109 ( 70) 39 ( 31) 117 ( 72) 593 ( 377) SSB
OZ0JX 5 (  2) 55 ( 13) 77 ( 30) (   ) 111 ( 58) 83 ( 36) 85 ( 32) 37 ( 11) 106 ( 32) 559 ( 214) SSB
OZ8ZS 24 (   ) 72 (   ) 50 (   ) (   ) 95 (   ) 10 (   ) 44 (   ) 30 (   ) 128 (   ) 453 (    ) SSB
OZ0J 11 (  1) 22 ( 11) 43 ( 23) (   ) 114 ( 75) 2 (  1) 110 ( 57) 15 ( 13) 111 ( 71) 428 ( 252) SSB
OZ2PBS 27 (  0) 34 (  2) 33 (  0) (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 416 (  31) SSB
OZ2JBC 1 (  0) 38 (  3) 49 ( 14) (   ) 98 ( 13) 37 (  2) 92 (  6) 21 (  1) 48 (  7) 384 (  46) SSB
OZ1CF 9 (  2) 37 ( 19) 51 (  5) (   ) 97 ( 45) 9 (  3) 85 ( 30) 5 (   ) 14 (  7) 307 ( 111) SSB
OZ1ANE (   ) 9 (  5) 9 (  5) (   ) 63 ( 49) 35 ( 26) 73 ( 11) 16 ( 11) 46 ( 33) 251 ( 140) SSB
OZ7NB 6 (  1) 26 ( 20) 24 ( 15) 1 (   ) 75 ( 48) 2 (  1) 35 ( 22) 4 (   ) 32 ( 11) 204 ( 118) SSB
OZ1HYI (   ) 34 (  4) 37 ( 16) (   ) 61 ( 16) 24 (  4) 32 (  1) 6 (  1) 8 (  3) 202 (  44) SSB
OZ1TMY (   ) 30 (  6) 39 ( 15) (   ) 54 ( 12) 15 (  3) 41 (  3) 3 (  1) 13 (  1) 195 (  41) SSB
OZ1DGQ (   ) 3 (  1) 14 (  4) (   ) 55 ( 23) 2 (   ) 18 (  4) 18 (  2) 59 (  6) 169 (  40) SSB
OZ0TE 26 (  4) 16 (  3) 18 (  2) 1 (  1) 22 (  6) 13 (  3) 20 (  1) 9 (  2) 13 (  5) 138 (  23) SSB
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) SSB

OZ Juli 2006 ______________________________________________________________________________ 419



420 ______________________________________________________________________________ OZ Juli 2006

OZ5BD (   ) 1 (  1) 29 (  7) (   ) 39 ( 19) 3 (   ) 21 (  7) (   ) 3 (  2) 96 (  36) SSB
OZ1MES (   ) 3 (  3) 14 (  4) (   ) 28 ( 11) 5 (  1) 21 (  5) (   ) 8 (  3) 79 (  27) SSB

OZ8ABE 40 ( 24) 115 ( 82) 184(136) 168(112) 268(237) 201 (145) 240(200) 140 ( 95) 151(111)1507  (1142) RTTY
OZ5MJ 6 (  4) 65 ( 58) 103 ( 73) 67 ( 39) 287(264) 121 ( 54) 262(219) 69 ( 47) 201(149)1181 ( 907) RTTY
OZ1BTE 17 (   ) 82 (   ) 136 (   ) 100 (   ) 224 (   ) 146 (   ) 200 (   ) 87 (   ) 111 (   )1103  (    ) RTTY
OZ1BUR 3(  1) 44( 21)69 ( 37) 57 ( 33) 223(206) 81 ( 51) 196(176) 62 ( 45) 114(105)849  ( 675) RTTY
OZ9GA 11 (  4) 71 ( 58) 88 ( 67) 24 ( 16) 166(139) 34 ( 26) 152(133) 18 ( 14) 101 ( 87)665  ( 544) RTTY
OZ2JP 23 (   ) 54 (   ) 74 (   ) 66 (   ) 132 (   ) 60(   ) 93 (   ) 37 (   ) 47 (   )586  (    ) RTTY
OZ1ENH (   ) 15 ( 11) 14 ( 10) 4 (  2) 195(174) 15 (  8) 147(124) 3 (  3) 61 ( 43)454  ( 375) RTTY
OZ1ING 1 (  1) 29 (  4) 33 (  6) 9 (  5) 122 ( 53) 41 (  7) 113 ( 46) 12 (  6) 35 (  8)395  ( 135) RTTY
OZ6EI (   ) 30 ( 19) 39 ( 20) 2 (   ) 130(104) 9(  1) 96 ( 63) 1 (  1) 75 ( 49)382  ( 257) RTTY
OZ7AEI 1 (  1) 36 ( 10) 44 ( 13) 30 (  4) 89 ( 24) 17 (  1) 52 ( 14) 4 (  1) 13 (  3)286  (  71) RTTY
OZ7DN (   ) 13 (  8) 18 (  8) (   ) 132(116) 1 (  1) 53 ( 37) (   ) 19 ( 10)236  ( 180) RTTY
OZ1JVX (   ) 15 (   ) 40 (   ) 19 (   ) 79 (   ) 3 (   ) 38 (   ) 7 (   ) 21 8(   )222  (    ) RTTY
OZ4EL (   ) 23 ( 13) 29 ( 10) 4 (  1) 68 ( 38) 7 (  2) 51 ( 23) 2 (  1) 23 ( 12)207  ( 100) RTTY
OZ1CWH (   ) (   ) 6(  1) (   ) 36 ( 10) 1 (  1) 36 (  4) 2 (   ) 32 ( 10)113  (  26) RTTY
OZ2JBC (   ) 22 (  2) 29(   ) 1 (   ) 17 (  1) 6 (   ) 15 (   ) (   ) 2 (   )92  (   3) RTTY
OZ1ANE (   ) 4 (  3) 11 (  2) 7 (  5) 42 ( 29) 2 (  2) 11 (  6) (   ) (   )77  (  47) RTTY
OZ8AGB (   ) 6 (  3) 15 (  2) 4 (  2) 46 ( 21) (   ) 5 (   ) (   ) 1 (   )77  (  28) RTTY
OZ1DGQ (   ) (   ) (   ) (   ) 63 ( 12) 1 (   ) 1 (  1) 7 (   ) 2 (   )74  (  13) RTTY
OZ2PBS 1 (   ) 1 (   ) 3 (   ) 1 (   ) 3 (   ) (   ) (   ) 1 (   ) (   )10  (    ) RTTY

OZ8ABE (   ) (   ) (   ) (   ) 76 ( 33) 2 (  2) 15 (  8) (   ) (   )93 (  43) SSTV
OZ6EI (   ) 2 (   ) (   ) (   ) 25 ( 19) 1 (   ) 11 (  4) (   ) 9 (  4)48  (  27) SSTV
OZ1ING (   ) 4 (   ) (   ) (   ) 28 (  2) (   ) 4 (  1) (   ) (   )36  (   3) SSTV
OZ4EL (   ) 1 (  1) (   ) (   ) 13 (  6) (   ) (   ) (   ) (   )14  (   7) SSTV
OZ1ANE (   ) (   ) (   ) (   ) 6 (  2) (   ) (   ) (   ) (   )6  (   2) SSTV

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

Listen viser kørte og (bekræftede) lande - eller entities, som ARRL nu kalder det. Listen er splittet op i MIXED, CW,
SSB, RTTY (alle digital modes) og SSTV. Der er mulighed for at figurere på en eller flere lister. Hvis du ønsker at del-
tage, er det ikke nødvendigt at fylde hele listen ud. Oplys bare det, du lige nu har styr på. Tallene på listen er
nugældende entities. Deletede entities må ikke tælles med. For øjeblikket er der 335 gældende entities.

Solplettallet er for alvor på vej ned, det betyder, at der kun er få og små åbninger på 10 og 12 meter, hvorimod
80 og 160 meter er ved at komme til live igen. 

Listen, som er for alle danske radioamatører (også klubstationer, selv om disse endnu ikke har indsendt deres tal),
og deadline for næste liste er den 10. september 2006. Oplysningerne sendes til OZ1ACB, Allis enten med post-
væsenet, på e-mail oz1acb@qrz.dk med subjekt "båndlandeliste" eller via DX-clusternettet. Det vil være lettest for
Allis, hvis I skriver jeres lister lodret. Husk at tælle tallene sammen og at angive mode.

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

http://www.ddxg.dk.

God DX-jagt.
Vy 73 de OZ7YY, Finn.

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

FAX 33 14 12 76
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Ekspedition OZ/DG7TG fra JO45SK
Fra OZ1DLD har jeg modtaget følgende lille beretning
om tre tyske amatørers "contest-ekspedition" i Dan-
mark:

I weekenden den 6. - 7. maj udlånte jeg "min" porta-
bel-QTH til 3 radioamatører fra det nordlige Tyskland.
Så DG3XA Andreas, DG7TW Torsten og DG7TG Thor-
sten besøgte Skamlingsbanken for at køre test. De del-
tager ofte i NAC-testerne, og så ville de lave en lille
ekspedition til Danmark. Og i denne weekend var der
jo en 24 timers test, hvor der er aktivitet i hele Europa.
De kørte herop i en autocamper, som er den ideelle
operatørvogn. Registreringsnummer på auto-campe-
ren er IZ CQ144. 

Ekspeditionen på Skamlingsbanken. Fra venstre
DG3XA Andreas, DG7TG Thorsten og DG7TW Torsten.
Foto: OZ1DLD.

Medbragt havde de følgende udstyr til 144MHz: FT847,
2 stk Beko 600W PA-trin, 1 stk. 17 element og 1 stk 11
element antenne med pre-amp.

Med en ihærdig indsats fik de 304 QSO`er, 49 squares
og 13 DXCC med en odx på 1654 km (EA2RL/p i
IN83FE), og det er ganske fint. De var også godt til-
fredse med resultatet, da der iflg. DG3XA Andreas ikke
bliver kaldt så meget mod nord fra Tyskland. 
Der er normalt ikke ret meget aktivitet fra de skandi-
naviske lande i sådan en test, og det blev også kun til
12 skandinaviske stationer. Så det var fint med ekstra
aktivitet.
Jeg var ude og hilse på lige inden testen begyndte, og

der blev det til et par billeder. Jeg håber at de vil få lyst
til at deltage en anden gang fra Skamlingsbanken.

Vy 73 de Bent, OZ1DLD.

OZ/DG7TG ved radioen.
Foto: OZ1DLD.

Nye førstegangsforbindelser
Det er utroligt, at det kan blive ved! Næsten hver
måned kan der berettes om nye førstegangsforbindel-
ser på VHF, og denne måned er ingen undtagelse.
Den første rapport kommer fra Peter - OZ1LPR, som
oplyser, at han den 21. maj 2006 kl. 04:48 UTC havde 2-
vejs EME-forbindelse på 144 MHz med 4S7CCG
(MJ96WV) i Sri Lanka. Operatør på 4S7CCG var ZL1RS,
Bob, som arbejder for det internationale Røde Kors, og
derfor kommer meget rundt i verden. Forbindelsen
blev lavet med digimode JT65B, og Bob anvendte en
station med 350 W PA og 4 x 8 elem. antenne. Der blev
udvekslet rapporterne OO/RO. Forbindelsen er den
første mellem Danmark og Sri Lanka på 2 meter.

Næste førstegangsforbindelse blev lavet af Bo -
OZ1DJJ, som den 3. juni 2006 kl. 1357 UTC gennemfør-
te en to-vejs QSO på 70 MHz med CU8AO på Azorerne.
Udbredelsesarten var sporadisk E (Es).

Endnu en 70 MHz førstegangsforbindelse står OZ2M
for, idet han i følge førstegangslisten på
www.70mhz.org kørte SV2DCD på 70 MHz den 30. maj
2006 kl. 1342 UTC. Udbredelsen var også i dette tilfæl-
de Es.

Til slut rapporterer Stig - OZ4MM om to nye danske
førstegangsforbindelser han har lavet via EME på såvel
432 som 1296 MHz. Det drejer sig i begge tilfælde om

VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:
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en QSO med CT3/DL1YMK, der var QRV i en uges tid
fra Madeira i lokator IM12MP. QSO'en på 70 cm fandt
sted den 7. juni 2006 kl. 20:10 UTC medens 23 cm-for-
bindelsen allerede fandt sted den 2. juni 2006 kl. 22:07
UTC. Begge QSO'er blev gennemført med CW.

Her er den parabol-antenne, som Stig anvender til
sine mange førstegangsforbindelser på UHF-båndene.

Foto: OZ4MM

4 m nyt
OZ2LD var efterhånden blevet træt af at høre på spal-
teredaktørens (OZ8SL's) beklagelser over, at de svage 4
meter-signaler fra Lolland. Derfor arriverede Christian
den 7. juni med en 3 element antenne, bygget efter
DK7ZB's koncept. Antennen blev monteret i toppen af
min gittermast 18 m over jorden. I fravær af et toprør
med rotor i masten blev antennen fast indstillet i ret-
ning ca. 220 grader for udstrålingsmæssigt at kunne
dække dels Lolland og dels flest mulige af de euro-
pæiske lande, som har tilladelse til at operere på 70
MHz. Resultatet udeblev ikke, - såvel OZ2LD's som
OZ3ZW's signaler er blevet væsentlig kraftigere i Lille
Skensved.

Hvor blev nu den møtrik af? Christian - OZ2LD i gang
med at montere en 3 element antenne til 70 MHz i top-
pen af OZ8SL's gittermast.

Mon ikke dette er den optimale retning? 
OZ2LD indstiller antennen mod Lolland.

OZ2LD tester 4 meter-antennen v.h.a. sin medbragte
Semco transceiver - ombygget til 70 MHz. Resten af

museumsgenstandene, som ses på billedet, udgør det
meste af OZ8SL's amatørstation.

Usædvanlige Es forhold på 6 m
De fleste 6 meter-amatører har sikkert observeret, at
udbredelsesforholdene på 50 MHz fra medio maj til
skrivende stund i midten af juni har været helt fanta-
stiske. Så godt som hver dag har båndet været åbent
fra tidlig morgen til sen aften til stort set alle egne af
Europa. Der har desuden været dage med forhold fra
OZ over Atlanten til bl.a. USA, Canada, Karibien, Island
og Jan Mayen. Es-forbindelser over Atlanten på 50
MHz er ikke særlig hyppige, men forekommer dog som
regel flere gange i løbet af en Es-sæson.  Det mærkeli-
ge er - som sikkert mange har observeret - at et stort
antal amatører fra det meste af Europa (fra Finland i
nord til Italien i syd) også har kørt forbindelser med
Japan tidligt om morgenen/formiddagen. Dette må
betegnes som meget usædvanligt. Afstanden ved disse
forbindelser er 9000 km og derover! En søgning på et
DX-cluster (DX-summit) giver et overvældende antal
"spots" fra europæiske amatører, hvor DX-parten er en
JA-station og vice versa. Og det er ikke blot en enkelt
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dag, det drejer sig om. Der har næsten været åbent
mellem Europa og Japan hver dag siden sidste halvdel
af maj måned. Bl.a. hørte jeg en UY4-stn (Ukraine) for-
tælle, at han i løbet af dagene 9. - 10. juni havde kørt
ca. 200 forbindelser med japanske stationer! I den tid
jeg har været aktiv på 6 meter, har jeg aldrig oplevet
lignende forhold i Es-sæsonen. Det længste "spot" jeg
har fundet pr. 16. juni er fra 5T5SN (IK28), som tilsyne-
ladende har hørt JE1BMJ (QM05BR) den 14. juni.
Afstanden mellem de to stationer er mere end 13500
km!! Om der er nogle OZ-stationer, der har været hel-
dige at få en japansk station i loggen ved jeg ikke. Jeg
kan finde et par "spots", hvor der indgår OZ-calls
(f.eks. OZ3K og OZ4VV), men om der har været tale
om to-vejs forbindelser ved jeg ikke.
Jeg mener, at det er udelukket, at disse langdistance-
forbindelser skyldes refleksion fra ionosfærens F-lag.
For det første er solaktiviteten meget lav i øjeblikket, -
den gennemsnitlige solflux har ikke på noget tids-
punkt været højere end 85 i det pågældende tidsrum.
For det andet forekommer F-lags-udbredelse på VHF
så godt som aldrig midt om sommeren på jordens
nordlige halvkugle, - selv ikke under solpletmaxima.
Der er vel nok ingen tvivl om, at sporadisk E-lags
udbredelse på en eller anden måde er "ansvarlig" for
disse langdistance-forbindelser, men jeg synes det er
vanskeligt at forestille sig, at de skyldes normal multi-
hopsudbredelse (hvis man da kan snakke om, at noget
er normalt, når det drejer sig om Es-udbredelse på
VHF). Forbindelser på omkring 9000 km kræver mindst
4 til 5 hop mellem E-lag og jordoverflade. Ovennævn-
te distance mellem 5T og JE kræver endda 6 til 7 hop.
Måske kommer der en dag en god forklaring. I mel-
lemtiden må vi nøjes med at glæde os over, at "the
magic band" stadig byder på spændende overraskel-
ser, også under solpletminima.

Diverse VHF info
Den spanske amatørorganisation URE meddeler, at de
spanske telemyndigheder nu har givet tilladelse til, at
alle licenskategorier må arbejde i frekvensområdet 50
- 51 MHz. Man vil derfor udover EH-stationer også
kunne støde på prefixerne EA, EB og EC. De nye regler
gælder også besøgende fra CEPT-lande og andre
udenlandske amatører med en midlertidig licens i Spa-
nien. Der vil dog stadig være geografiske restriktioner
i det centrale Spanien p.g.a. TV-stationer, der opererer
i bånd 1.

Alle HA-amatører har en generel tilladelse til at arbej-
de med op til 10 W ERP på 6 meter, men nu forlyder
det fra Ungarn, at i alt 54 stationer har fået lov til
anvende op til 150 W udgangseffekt og antenner med
op til 6 dB gain i frekvensområdet 50 - 52 MHz. Disse
tilladelser er tidsbegrænsede og gælder indtil videre
til 15. september 2006. Det primære formål med eks-
perimentet er, at undersøge om "high power-privilegi-
erne" vil give anledning til forstyrrelser af TV-modta-
gelsen i Ungarn.

Perioden medio maj til medio juni 2006 har været
begunstiget af exceptionelle udbredelsesforhold på
alle vore VHF-bånd, d.v.s. 50, 70 og 144 MHz. Specielt
har Es-forholdene på 6 meter-båndet været helt fan-

tastiske, men 4 og 2 meter har også budt på mange Es-
åbninger.

Jeg skrev i juni OZ, at DK5YA desværre ikke kunne
bringe 144 MHz Es-oversigter på sin fremragende
hjemmeside i 2006. Heldigvis har han i mellemtiden
fået DM2SR og OK1TEH til at overtage dette arbejde.
Kortet viser Es-situationen på 2 meter i Europa den 12.
juni 2006. De forskellige farver angiver tidsmæssigt
forskellige åbninger. De første åbninger blev registre-
ret kl. 08 UTC og det hele sluttede først kl. 20:55 UTC.
Fra hjemmesiden www.vhfdx.de

Hvis man ønsker at følge med i udbredelses-situatio-
nen på VHF/UHF i "real time" kan man logge ind på
http://www.vhfdx.net/spots/map.php
Her vises "V-USHF QSO real-time maps". Kortene er
produceret af EA6VQ og opdateres hvert 3. minut.
P.g.a. bortrejse i uge 25 har jeg været nødt til at afslut-
te redigeringen af stof til denne udgave af VHF-spal-
ten tidligt den 20. juni. Her er hvad der var ankommet
af rapporter på dette tidspunkt:

50 MHz:
OZ7NB - Niels har, siden Es-åbningerne rigtig tog fart i
på 50 MHz i sidste halvdel af maj måned. løbende ori-
enteret spalteredaktionen om DX-forholdene på bån-
det. Niels har stort set været med i alle åbningerne, og
har - i lighed med mange andre 6 meter-amatører - der
iblandt mig selv - brugt mange timer ved stationen og
fået kørt en hulens masse DX. Man kan næsten mær-
ke hans lettelsens suk den 16. juni lige efter midnat,
hvor han bl.a. skriver: Derefter ebbede åbningen lige
så stille ud, og jeg kunne gå på havearbejde uden
skrupler, hi.
I OZ7NB's rapporter fra perioden 21. maj til 16. juni
finder man følgende DXCC-lande kørt på 6 meter Es:
Balearerne, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern,
Danmark, England, Finland, Frankrig, Hviderusland,
Israel, Italien, Kroatien, Litauen, Madeira, Makedoni-
en, Moldavien, Nordirland, Polen, Portugal, Rumæni-
en, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine,
Ungarn og Wales. Niels har også hørt en lang række af
de beacons, der er aktive på 6 meter, bl.a. TF3SIX på
Island og JX7SIX på Jan Mayen, men desværre blev det
ikke til QSO'er med nogle stationer fra disse lande.
OZ7NB har - ligesom mange af os andre - hørt forskel-

Båndrapporter
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lige europæiske amatører, som kørte JA-stationer, men
desværre uden at han selv kunne høre den japanske
modpart. Niels' rig består af IC 736 med 100 Watt og 5
el. Yagi på et 17 m Versatower. Ham 4 rotor.

OZ1BNN sendte allerede 28. maj en rapport om den
gode start på Es-sæsonen. Jørgen skriver:
Siden sidst har der været Es-åbninger til: UT - I - LZ - YO
- HA - OE - S57 - EH - F - CT - TA (KN90UX nyt felt)  -CN8
- JW (JQ94MM nyt felt) samt EI.
OG så kom åbningen over Atlanten til FG - NP - W P- KP
- HI (nyt dxcc og nyt felt FK49PT) - FM - TF - W.
Ja der har været meget gode forhold hele vejen rundt
i Europa. Den 24. - 25. og 26. maj kom der for alvor hul
igennem til Caribien - USA, og mange fik kørt HI8ROX
og HI3TEJ fra den Dominicanske rep. som nyt DXCC.
For OZ´s vedkommende var det bedst 25. maj, dog ved
jeg, at OZ4VV kørte flere den 24. maj, men de var IKKE
til at høre på Sjælland! Felterne jeg kørte var: FK49-58-
68-77-96. Jeg er nu oppe på 133 dxcc´s og 678 felter.

Vy 73 de OZ1BNN Jørgen. 

Fra OZ1IEP er kommet dette uddrag fra logbogen af
nogle specielle Es-QSO'er:
25-05-06: HI3TEJ FK49, HI8ROX FK58, EI2IP IO53.
07-06-06: LA5QFA JQ90, LA3TQ JP99.
10-06-06: UT4UO KO61.

144 MHz Es:
OZ6OL har været på pletten ligesom i de gode gamle
dage. Her er Hans' rapport fra nogle af Es-åbningerne
på 144 MHz i første halvdel af juni:
03-06-06: 14:55 UTC EA2RL/P IN83.
07-06-06: 12:07 UTC IK8YOQ, 12:08 I8MPO JN70,

12:09 9H1ET JM75, 12:09 9H1MRL/P JM75,
12:10 9H1GB JM75, 12:12 9H1BW JM75,
12:13 9H5L JM75, 12:16 IT9LY JM? qsb.

14-06-06: 11:14 UTC Z35Z KN11CR, - var hørbar 30
min. med 59.
11:21 UTC SV9CVY KM25KA, super 59 fra
Kreta, hørbar i ca. 35 min.

OZ1BUR har også deltaget i nogle af Es-åbningerne.
Her er hvad Ryan har kørt:
12-06-06: 18:16 UTC EA6VQ JM19, 18:17 UTC

EA3CBH/6 JM19.
14-06-06: 14:21 UTC YO4FNG KN44, 17:01 UTC RV3IG

KO87, 17:12 UTC RA1WL KO47. Alt er kørt
med SSB.

Fra OZ1BEF - Dan er der kommet denne rapport:
05-06-06: 11:40 UTC 9H1GB JM75FU ODX 2296 km.

11:42 UTC IK0BZY JN61GW ODX 1603 km.
12.06.06: 18:13 UTC EA6SA JM19JK ODX 1921 km.

18:14 UTC EA6VQ JM19MP ODX 1894 km.
Hrd: EA6DD, EA3XU.

OZ5AGJ i JO56DG skriver, at Es i år har vist sig fra sin
gode side. Og det må man jo give ham ret i. Her er
Bennys høst indtil nu:

07-06-06: IK8YOQ JN70. I8MPO JN70. 9H1CG JM75.
IT9ESW JM67. IT9VDQ JM68.

14-06-06: TA1D KN41. LZ1OA KN22. RA3DA KN96.
UA6MA KN97. YO4FNG KN44. RV3IG KO87. 

18-06-06: EE1URO IN62. CT1AL/P IN60. EA1EBJ IN73.
EA1DDU IN73. EA1BLA IN53. RA3WDK
KO81.

OZ7NB - Niels har sendt dette lokatorkort, der viser hvilke felter
han har kørt på 50 MHz i Es-åbningerne 11. - 15. juni 2006.
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144 MHz tropo:
I marts, april og juni NAC har OZ1IEP kørt følgende
QSO'er på mere end 700 km, - alt med SSB:
07-03-06: ON5AEN JO10, DL2GWZ/P JN49, DF9IC

JN48, OH1ND KP00
04-04-06: DF9IC JN48, DK0AH JN59, DF5NK JN59,

ON5AEN JO10, DC7NF JN69.
06-06-06: OR0A JO20, OH1ND KP00, DL0NF JN59.

144 MHz MS:
OZ1IEP har på mode FSK441 kørt følgende nye felter
via meteor scatter:
22-04-06: YO5OCZ KN17.
30-04-06: I8/DF2ZC JM79.
04-05-06: F1GTU JN05.
05-06-06: RK1B/P KO79.
08-06-06: TF/DL2NUD IP03.

OZ5AGJ - Benny har også været i gang på 144 MHz
FSK441. Der er blevet til følgende nye felter:

02-05-06: GM6VXB IO97.
04-05-06: LA/DF1VB JP31.
16-05-06: YO5TP KN16.
04-06-06: LA8KV JP52.
06-06-06: RK1B/P KO79.
08-06-06: LX/PA2CHR JN29.
09-06-06: OH8K KP54.
10-06-06: OH8K KP43.

432 MHz tropo:
OZ1IEP er næsten altid aktiv i NAC. Her er de længste
QSO'er fra første halvdel af 2006. Alle DX er mere end
600 km og alt kørt med SSB:
14-03-06: OH0JFP KP00, PA5DD JO22, DB6NT JO50,

DF9IC JN48 800 km, SM3BEI JP81.
11-04-06: PA5DD JO22, DL5FN JO40, DB6NT JO50,

PD0EBF JO21, DD0PX JO30, DF9IC JN48 800
km, OH0JFP KP00, DF5NK JN59, DJ7RST
JN59, SM3BEI JP81.

09-05-06: PA5DD JO22, DB6NT JO50, DD0PX JO30,
DJ2NR JO50, OH0JFP KP00, DF9IC JN48 800
km, SM3BEI JP81.

13-06-06: DB6NT JO50, OH0JFP KP00, DF9IC JN48,
DD0P JO30, DG1KJG JO30, SM3BEI JP81,
G3LQR JO02, DL6NAA JO50, G3XDY JO02
818 km.

EME på UHF.
OZ4MM har sendt et udpluk af de QSO'er han har kørt
på 432, 1296 og 2320 MHz EME med CW siden oktober
2005. Det er bl.a. blevet til følgende: 

432MHz EME
FR5DN, PE1ITR (2 yagi), EA3DXU (2 yagi), GD0TEP, og
den 7-6-06 20:10 UTC CT3/DL1YMK, Madeira - IM12MP,
udvekslet rprt O/O  #280 / #49 DXCC EME.  Mikael kør-
te med en 4,1 meter stressed parabol med loop feed.

1296MHz EME
WW2R #246, VK4AFL #247, SM3LBN #248, K5PJR #249,
G4DDK #250 2.3 m dish/100W, SM5LE #251 2.2
mdish/200W, JA1BGU #252 4.8 m/190W, JA4LJB #253,
VK3UM #254, VK4TL, WB2BYP #256, IZ1BPN #257 og 2-
6-06 22:07 UTC CT3/DL1YMK, Madeira - IM12MP,
udvekslet rprt 449/O, 4,1 m dish/500W  #258 / #50
DXCC.

2320MHz EME
WW2R #55, JA8IAD #56, JA8ERE #57, W9IIX #58,
PA3CSG #59  (første OZ - PA på 13cm EME).

Diverse satellit info
AMSAT-NA har etableret et informations- og doku-
mentationsprojekt for deres kommende amatørsatellit
Eagle. Projektet kaldes EaglePedia, og kan findes via
web-adressen:

http://www.amsat.org/amsat-new/eagle/EaglePedia/
index.php/Main_Page

En hel flok cube-satellitter forventes opsendt med en
russisk raket den 26. juli i år. Det drejer som følgende:

Satellite Downlink Mode Callsign
SACRED 436.870 1200bd AFSK WA4CEW
ION 437.505 1200bd AFSK
RINCON 437.345 1200bd AFSK WA4CEW
ICEcube1 437.305 9600bd FSK W2CXM
KUTESat Pathfinder

437.385 1200bd AFSK KC0RMW
nCUBE-1 437.305 9600bd GMSK LA1CUB
HAUSAT-1 437.465 1200bd AFSK D90HP
SEEDS 437.485 1200bd AFSK JQ1YGU
PolySat CP2 437.325 1200bd AFSK
MEROPE 145.980 1200bd AFSK K7MSU-01
Mea Huaka'i
Voyager 437.405/

5.840GHz 1200bd AFSK
ICEcube2 437.425 9600bd FSK N2VR
PolySat CP1 436.845 15bd DTMF, CW N6CP

Foto af den norske NCUBE satellit. Dimensionerne er
10x10x10 cm og vægten er lige under 1kg.
Foto fundet på http://www.ncube.no

Satellitter

Husk !

Stof til OZ august 
skal være fremme hos modtageren

spalteredaktører -Ellen-Sofie -
hovedredaktør  m. fl. 

senst d.21. juli og gerne lidt før.
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Contestkalender

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. aug. 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
5.-6. aug. 14-14 UTC PZK Polsk sommer contest 1)
8. aug. 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
10. aug. 19-23 DNT OZ NAC  50 MHz contest
15. aug. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
17. aug. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
22. aug. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

1) Se reglerne i dette OZ.

NAC resultater

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

1 OZ6OM JO55CE 18 14 908 12460
2 OZ2PBS JO55XJ 19 9 448 6902
3 OZ1MFP JO55SK 12 8 436 5722
4 OZ1DLD JO45RL 4 3 1650 5250
5 OZ9PP JO47VA 9 6 337 5102
6 OZ1MG JO65CO 3 3 141 1762

ODX: OZ1DLD - LA7SP (JP99MQ) 1650 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 32 20 1195 20156
2 OZ2LD JO54TU 30 19 1117 18562
3 OZ0TE JO55SQ 9 6 410 4281

ODX: OZ9KY - S57RR (JN65UM) 1195 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 14 6 267 4465
2 OZ2PBS JO55XJ 9 4 151 2504
3 OZ1MG JO65CO 6 3 92 1685
4 OZ9PP JO47VA 1 1 267 767

ODX: OZ9PP - OZ2LD (JO54TU) 267 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 31 22 707 21998
2 OZ1FF JO45BO 26 23 743 21769
3 OZ9KY JO45VX 26 19 787 18422
4 OZ9ZZ JO46QK 13 8 350 5996
5 OZ1BGZ JO65AP 5 4 621 2844
6 OZ9PP JO47VA 3 3 271 2227
7 OZ7DX JO66DA 2 2 264 1308

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølge i alt maj 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ2TG JO65FP 4812
2 OZ9ZZ JO46QK 3869

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

1 OZ2TG JO65FP 3 2 532 2244
2 OZ9ZZ JO46QK 3 2 68 1325

ODX: OZ2TG - SM0DFP (JO89VL) 532 km.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 4 3 68 2544
2 OZ2TG JO65FP 2 1 47 950

ODX: OZ9ZZ - OZ8AFC (JO45WV) 68 km.

Microbølge Klasse 7B6,  3,4 GHz, Maj 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

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

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 156 53 1033 94980
2 OZ7SKV JO46ML 104 35 1144 54950
3 OZ6SV JO46HF 66 23 743 38695
4 OZ9ZZ JO46QK 73 29 698 34567
5 OZ5ESB JO45FL 49 20 648 24580
6 OZ6TY JO55XE 41 20 765 20495
7 OZ5BD JO55UL 39 21 749 19363
8 OZ2PBS JO55XJ 38 18 533 16942
9 OZ1MG JO65CO 38 17 627 16052

10 OZ7EDR JO55EJ 25 15 565 13123
11 OZ5ER JO65CT 26 15 479 12528
12 OZ8ZS JO55RT 19 10 404 9421
13 OZ1AOO JO65GR 21 7 428 5793

ODX: OZ7SKV - OH5L (KP30ON) 1144 km.
OZ1DLD : Gode forhold mod syd og vest.

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

1 OZ9KY JO45VX 210 67 1073 126430
2 OZ2TF JO46PE 133 47 826 76841
3 OZ1BEF JO46OE 121 49 1053 76343
4 OZ1IEP JO55XU 142 47 790 69134
5 OZ1ALS JO45VA 111 40 721 55320
6 OZ4VW JO45UT 71 25 704 36168

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:



7 OZ6EI JO45TT 20 11 684 10282
8 OZ2GM JO56DT 20 9 764 9408
9 OZ7TOM JO46IX 14 8 388 6423

ODX: OZ9KY - G4RRA (IO80BS) 1073 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 63 33 736 40515
2 OZ6HY JO45WA 37 18 732 19613
3 OZ1BEF JO46OE 32 16 760 17791
4 OZ7SKV JO46ML 28 14 667 16063
5 OZ9ZZ JO46QK 27 16 691 15425
6 OZ2PBS JO55XJ 36 17 516 15216
7 OZ5ER JO65CT 23 15 414 11219
8 OZ1MG JO65CO 23 14 495 10618
9 OZ2GM JO56DT 10 6 353 6714

10 OZ9GE JO66CB 14 7 445 5470
11 OZ1AOO JO65GR 11 7 258 4468

ODX: OZ1BEF - G3YDY (JO01FQ) 760 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 108 44 909 63247
2 OZ1IEP JO55XU 64 33 819 35409
3 OZ1FF JO45BO 28 20 753 20786

ODX: OZ9KY - OK2MWR (JN99GR) 909 km.

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

1 GX7VHF JO01OV 28 13 974 12187
2 G4DEZ JO03AE 10 9 1858 9601
3 LY4U KO25KA 11 7 1091 7450

ODX: G4DEZ - OH8LRB (KP24HG) 1858 km.

GX7VHF : 28 QSO's ODX LA4LN Tom 974 Kms, peaking
559 taking 17 minutes to complete on CWMS. Only
other activity from Scandinavia was OZ6OM Bjorn, on
JT6M peaking 4dB.  SM0BSO was again copied on JT6M
briefly also.  Most activity was semi-local up to 300KM
in JO01 No GW or EI stations heard.  GM4NFC Alex,
worked in deep QSB but peaked up to 55 at times.
Unfortunately no Sporadic E tonight and only one
single E2 video carrier was heard for a few seconds.
G4DEZ : Very little activity here in UK.

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

1 DR2006E JO43VI 151 40 658 64390
2 PA4PS JO33GH 107 40 692 56428
3 DL0VV JO64AD 69 34 731 38697
4 DG7TW JO43TX 61 31 677 32892
5 PI4TUE JO21RK 47 25 1005 32859
6 DL6BCT JO43LD 75 25 701 32702
7 DL0NO/P JO53AT 70 28 621 31604
8 ON5AEN JO10VW 40 22 1029 29391
9 DL1TX JO53AN 60 26 649 27604

10 PA5DD JO22IC 32 16 885 23233
11 LY2SA KO14LL 32 19 832 20792
12 SP2FAV JO94MA 20 18 778 16919
13 DL6OBH JO42QI 29 19 557 16135
14 DJ8MS JO54VC 24 13 593 12778
15 SQ3MU JO72PR 11 8 515 7108
16 DL1OJ JO42QI 9 7 415 5454
17 SP6OJE JO90CI 1 1 693 1193
18 DG0TM JO64BC 2 2 141 1149

ODX: ON5AEN - LA2Z (JO59EJ) 1029 km.
PI4TUE : Contest with 50 Watt!

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

1 DL0VV JO64AD 31 16 653 16257
2 PA5DD JO22IC 14 10 733 11217
3 RX1AX KO59EW 12 9 663 8668
4 SP1YSZ JO73GJ 4 4 294 2784
5 DL9LBG JO54EH 6 3 189 2153

ODX: PA5DD - SM6OEW (JO67DA) 733 km.

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

1 DJ8MS JO54VC 26 18 624 17654
2 DF9IC JN48IW 22 16 809 11425
3 PA5DD JO22IC 10 7 680 8651
4 DL0VV JO64AD 7 6 528 4870

ODX: DF9IC - SM7ECM (JO65NQ) 809 km.

Testindbydelse
Polski Zwiazek Krótkofalowców  (PZK) has the pleasu-
re to invite all radio amateurs from IARU Region 1 to
take part in the VHF/UHF/SHF SUMMER CONTEST whi-
ch is held annually on the first weekend of August. This
subregional contest is organized by PZK in 2006 to sti-
mulate summer activity on the VHF-SHF-microwave
bands.

RULES OF THE PZK SUMMER CONTEST (19)
SP- VHF +  2006
1. Eligible entrants:   all licensed radio amateurs in

Region 1 of IARU.
2. Contest sections:  

i) Single operator (SO) - station operated by a sing-
le operator, with no assistance during the contest.

i i) All other entrants, including club stations (MO).
No more than one transmitter per band may be used at
any time.
A participating station must operate from the same
location throughout the event.
3. Date of contest:   The contest will start on the first

day of August:  In 2006:   5 - 6 August, 14.00 - 14.00
UTC

4. Type of emission: Contacts may be made in CW, SSB,
FM, MGM modes. Each station can be worked only
once on each of the bands, independently of the
mode. Any duplicate contacts should be logged
without claiming points for them. Contacts via acti-
ve repeaters do not count for points. Any telepho-
ny contacts made with stations transmitting in the
telegraphy sub-band shall not count for points.

5. Bands:   50 - 144 - 432 - 1296 - 2300 - 5650 - 10 000
- 24 000 MHz
Centre frequencies for MGM [MHz]:
PSK31: 50.250, 144.138, 432.088 1296.138
JT65 : 50.255, 144.135

6. Contest exchanges: RS(T) +  QSO serial number com-
mencing with 001 for the first contact on each
band, increasing by one for each successive contact
on this band + complete WWW Locator of the sen-
ding station (examples: 50 003 JO70ST or 579 003
JO70ST).

7. Scoring:   Points will be scored on the basis of one
point per kilometre, i.e. the calculated distance in
km will be truncated to an integer value and 1 km
will be added.
Bonus:  for each new Locator Square  (LOC) (4 char-
acters) on the band:
50 MHz and 144 MHz     = 500 points
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432 MHz and above   = 300 points
The total score is the sum of points for km + bonus
for the number of WWL (VHF Manager's Handbook
IIIa & IIIk a.1). Each new WWL should be distinctly
marked in the log.

8. Classification: Separate for the SO section and all
others, separately for each band and multiband.

9. Logsheet :
Log sheets should be in the REGITEST - EDI format.
A copy of the log must be sent to
VHFcontest@pzk.org.pl  

not later than 31 August 2006. The logs will be adju-
sted with the e-verifier VUMCA by SP6VGJ. Submis-
sion of the log implies that the entrant accepts the-
se contest rules. Logs not conforming to these rules
will be taken as check-logs only.

10.Judging:  Judging will be accomplished by the Con-
test Commission of PZK, whose decisions are final
and not contestable.  The judging rules are:
A) Polish station: bands 50, 144 and 432 MHz
Counted are faultless, cross-checked QSOs in the
received logs. QSOs with a Polish station who has
not submitted a log, are not reckoned. A QSO with

a foreign station who has not sent a log are recko-
ned if the same WWL was found in three submitted
logs.
B)    Polish station:  bands 1296 MHz and higher
Counted are all  claimed QSOs except those with a
fault detected by cross-checking of received logs. All
domestic and foreign QSOs not confirmed by a log
are reckoned.
C)   Foreign stations - all bands
All claimed QSOs are reckoned except those with a
fault detected by cross- checking of submitted logs.
Also all QSOs not confirmed by a log are reckoned.
In cross-checking, a QSO with a fault in call-sign,
report, QSO-number or WWL is not counted.

11.Awards:
Certificates will be issued to the five top scorers in
the two sections on each band and multiband.

VHF Manager of PZK President of PZK
Zdzislaw Bienkowski, Piotr Skrzypczak
SP6LB SP2JMR

Bydgoszcz, 19.12.2005

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

Redaktion:

The Art & Skill of Radio Telegraphy, 
Kapitel 9 fortsat.
En god begynderøvelse med håndnøglen er at lave en
langsom streng af prikker, et minut eller to, og deref-
ter gradvis sætte hastigheden op til en behagelig rate.
Send derefter en serie på 20 - 30 S'er jævnt og glat,
med korrekt afstand mellem dem. Efter det, så send en
tilsvarende streng af streger, fulgt af 20 eller flere O'er
på samme måde. Dette vil udvikle en passende følelse,
og en sans for kontrollen af nøglen. Efter det, så prøv
en kort sætning på en langsom og ensartet måde, med
stor afstand mellem bogstaver og ord, noget lignende:
'J e g    s e n d e r    a l t i d    j æ v n t   o g    g l a t'

Prøv dette flere gange, og forkort gradvis mellemrum-
mene indtil de er omkring normale. Lyt efterhånden
som du sender det, for at få den korrekte timing. Prøv
at optage det, så du senere kan lytte til det uden at
være distraheret, og vurdere hvordan det lyder for
andre.

Med en klar, let og korrekt sendestil vil det tage
omkring ti minutter at varme op, og fra da af bør du
være i stand til at sende gennem længere tid uden det
mindste ubehag. En rimelig god operatør kan lære at
sende International Morse med god kvalitet på en
håndnøgle op til 20 - 25 WPM. Nogle kan klare 30
WPM, men 35 WPM synes at være omkring den abso-
lutte grænse (svarende til omkring 45 WPM i American

Morse). På den anden side, tro ikke at fordi du kan
modtage fx 25 WPM kan du sende godt med den
hastighed. Hvad der ikke er tydeligt og forståeligt er
ikke værd at sende.

'Glas Arm'
Candler's beskrivelse af telegrafistens 'Glas Arm' eller
'telegrafistens lammelse' er:
Forholdene med en fremadskridende pinefuld under-
arm, hvor armen gradvis taber dens tidligere energiske
reaktion, og prikkerne bliver vanskelige at sende kor-
rekt med éns sædvanlige hastighed, på grund af delvis
tab af kontrollen.
Udmattelse sætter ind tidligt og afsendelsen bliver
'rådden', og fører til modløshed eller smertelig irritati-
on. Det kan evt. begynde med overfølsomhed som
snart aftager, men en virkelig glas arm har hverken
betændelse eller ømhed. Dette forhold skyldes unød-
vendig overanstrengelse eller anspændthed eller
dårlig håndtering af nøglen, og kan undgås.
Faktorer der kan føre til det er:
" Dårlig stilling.
" Holdning af armen i en unaturlig eller ubehagelig

position, således at blodcirkulationen og nerve-
funktionen forstyrres, så det gør hånden ubekvem,
kold eller klam.

" Overdreven pres af underarmen mod bordet (under
Amerikansk nøgling).
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Lyt til langsom CW på 80 meter
I QTC står der, at der bliver kørt langsom Telegrafi lør-
dage kl. 14:00  på QRS-net fra SKØQO hastighed 25 - 40
tegn, frekvensen er 3,545 Khz +/- 5 Khz, her kan man
ligeledes lytte til hvordan en QSO afvikles, på 80 meter
høres ofte stationer der kører QRS dvs. telegrafi i lave-
re hastighed, en god måde til at træne i QSO teknik

Årets international Fyrtårns og Fyrskibs weekend fin-
der sted den 19-20 August, det er ingen kontest, men
en hyggelig weekend med at have kontakt eller logge
dem, desværre er det danske fyrskib blevet rømmet,
det var ellers en god aktivitet. Mange fyrskibe- og fyr-
tårnsstationer udsender virkelig flotte QSL for QSO og
QSL fra SWLs, kortene kan også bruges til at opnå
Diplomer der ligeledes er meget pæne.

Båndrapport fra OZ-DR2197.

CALL Dato/UTC Mhz Info
AC8G/KP2 06.05/0505 7,0
A41MO 07.05/1503 14
KH6/DL1DX 09.05/0631 14
VQ9OW 10.05/1533 18
8P6QM 24.05/1344 21
HBØ/DD4QE/P 25.05/0550 7,0
V51AS 27.05/1301 21
5B4MT 29.05/1256 18
TK/DL4FF 04.06/1502 21
OD5NH 05.06/1506 18

Best 73 
de Henning OZ3IR/OZ3SWL.

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

Redaktion:

" Overdrevne lange sendeperioder og indskrænket
eller lav krops spændstighed, som bevirker muskel-
overanstrengelse og spændinger.

" Bevidste forstyrrelser under normal automatisk van-
emæssig kontrol, eller

" måske forestilling om at ved forlænget brug vil
armen til slut fejle.

Alt dette kan modvirkes eller lettes ved passende men-
tale og fysiske korrektioner. Nogle har fundet lettelse
ved at dreje nøglen så man bruger sideværts bevægel-
ser. Andre har kureret det ved at bruge en sideswiper,
eller oftere ved at bruge en 'bug' (Vibroplex-type).
Candler sagde at en falsk glas arm kan ske når der sker
en betændelse der producerer pine i håndleddet,
underarmen, ryggen eller nakken og/eller hovedpine.
At kurere dette er påfaldende.

Test af rigtig kørsel med håndnøgle
For begynderen vil alt være lettere hvis alvorlige fejl
fanges tidligt, før de bliver til vaner. Der er to generel-
le slags tests af operatørens sendeevne. Én omhandler
kvaliteten af hans afsendelse og dens læsbarhed, den
anden omhandler hans udholdenhed og behagelig-
hed. Sendekvaliteten kan vurderes på adskillige
måder. Det er en god idé at optage noget af din egen
afsendelse ind imellem, og lade det ligge en dag eller
to, og derefter lytte og se hvordan det lyder - er det
læsbart? En barskere måde er at udfordre kommenta-
rer fra de modtagende operatører (eller antal gange
hvor der bliver bedt om gentagelser). Dette er også
nogle gode forslag til bug-operatører.

Der er flere computerprogrammer der kan vurdere éns
afsendelse mod idealerne. Én af de virkelige gode er

Gary Bold's diagnoseprogram, DK.BAS, der er designed
til formålet, og som kører under QBASIC, en del af
hans Morse indlæringssoftware (Se kapitel 18). At se
på din egen afsendelse kan være meget beskeden,
men dette program vil vise nøjagtigt hvad der er for-
kert, og fortælle nøjagtigt hvad du behøver for at for-
bedre det.

En typisk kommentar til de der bruger det er: 'Min
afsendelse kan vel ikke være så dårlig, kan det?' Men
efter af have fulgt DK.BAS's råd sagde den samme ope-
ratør: 'Aktuelt var hele episoden helt lettende, efter-
som jeg efter et antal forsøg fandt ud af at jeg havde
forbedret mig så langt at jeg og computeren til sidst
fandt selskab'. Hvis du er sikker på der er noget for-
kert, men at du ikke kan sætte en finger på det, så lad
et sådant program finde det for dig. Din afsendelse vil
virkelig lyde bedre hvis du koncentrerer dig om at gøre
de forbedringer der bliver antydet.

En udmærket test for udholdenhed og behag er at
sætte sig ned og sende læseligt materiale med en
behagelig hastighed mellem fx 15 - 25 WPM i omkring
en time. Det vil tage omkring ti minutter at få hånden
smidig, og hvis man har gjort det klart, let og med kor-
rekt sendestil som er ønskelig, så kan du fra da af sen-
de i en lang periode uden at få det mindste ubehag. 

På den anden side, hvis de fundamentale principper
om korrekt nøgling ikke er lært, så må man 'springe i
luften' efter de første 15 minutter med en hånd der er
for stødende, og håndleddet der er for ømt til at
fortsætte.
Dvs. se på hvad du gør forkert.
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QRP spalten
Når dette læses er EDR sommerlejren og dermed QRP-
forum igen overstået og vi ser frem mod endnu en
sæson med mange aktiviteter.  Både byggeri og ude i
felten med grejet. Vi savner stadig indlæg omkring det
at tage stationen med ud i naturen og hvad man kan
få ud af dette.

QRP an der see
Vore tyske kolleger i Hamborg området, afholder for
4. gang QRP træf i Todendorf. I år er det lørdag den 23.
september. Og de melder om voksende interesse for
træffet. Både fra QRP-folket og fra mindre handlende.
QRP-AG har igen i år meldt sin ankomst og vil vise et
udvalg af stumper og kits fra deres web-butik. Man
kan denne dag også handle direkte med DL2FI Peter,
der står for QRP AG i Berlin. Der vil også være en del
foredrag omkring QRP. Todendorf er cirka halvanden
times kørsel fra grænsen. Og skulle der være ønske om
at overnatte skulle det være muligt at få plads på en
campingplads meget tæt på medborgerhuset. Der er
mere information på :

http://www.darc.de/e09/qrp2006.htm

Antenne uden modvægt
K9ESE, Jeff , er kommet med dette design af en ende
fødet antenne der fungerer uden radialer. Alt hvad
den kræver, er en 10 m glasfiberstang eller en flag-
stang. Og en balanceret tuner.  Antennen er på 50 fod
hvilket er cirka 15,24 meter. Antennen er delt i to lige
lange dele på hver 7,62 meter, den øverste del er en
tråd og derefter skilles der ud i to parallelle tråde der
giver en impedans kobling, hvorefter enderne sættes
direkte på en balanceret tuner. Enklere kan det næsten
ikke være. Den skulle umiddelbart kunne tunes til alle
bånd mellem 40 og 10 meter.  Og den er også brugbar
på 60 meter men det er jo ikke aktuelt i Danmark end-
nu. 

Antenneopsætning

Antennen kan enten bygges efter de forhånden-
værende søm princip, hvilket ikke er den store opgave.
Eller alternativt købes fra Jims web-butik, for cirka 20$.
Hvilket ikke kan siges at være den store udgift.

Jim har i øvrigt, fortalt at han fik ideen til antennen, en
eftermiddag han arbejdede med en 10 m fiberstang
han havde købt til at sætte en dipol op i. Så som han
siger han ville ønske at det var resultatet af flere års
arbejde men reelt tog det knap 3 timer at komme frem
til dimensionerne på antennen. For mere information,
kan man kigge på Internettet under:

http://www.bellimelgroup.com/ 
eller se anmeldelsen på:

Eham.net.

Trådløs paddle

Trådløs cw paddle
Efter sidste måneds trådløse fjernbetjening af statio-
nen er dette nok et logisk step i den fagre trådløse ver-
den. Det er dog reelt infrarød kommunikation mellem
paddlen og adapteren ved stationen, så man behøver
ikke at være bange for interferens problemer.

Du kan se mere på:
http://mysite.verizon.net/k7mqvjim/.

Dette må være et must for amatøren der har alt, hi. Nu
kan man sidde i sofaen og køre aktivitetstest.

Fibermaster
Fra G-QRP clubs internet forum har jeg fået følgende,
fra IK1ZYW, Paolo. Han melder at han er faldet over en
producent af 10m fiberstænger.  Det største problem
er at fabrikken skal have en ordre på minimum 25 styk.
Så der er nok tale om et projekt i lokalafdelingen. Se
mere på:

http://www.lineaeffe.it/Canne_others/Delta.htm

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

Redaktion:



Sommeren er over os og er for de fleste mest en tid til
nørklerier på fielddays, i haven med nye antenner og -
ikke mindst - foran grillen. Skulle moder naturs lune-
fuldhed alligevel give os noget tid til indendørs sysler, så
er der stadig masser af spændende aktiviteter, at give
sig i kast med.

Nye digitale arter
For mange er digitale modulation nærmest synonymt
med RTTY og PSK31, men det er nu synd, og måske en
regnvejrsdag i løbet af sommeren kunne være et godt
påskud for at prøve nogle af de mange andre arter. En
af dem er DominoEX, som er af MFSK-familien, og per-
fekt til brug for ældre radioer, der måske kan lide under
en smule driv.
DominoEX kom frem for godt et halvt års tid siden og
der har siden været udviklingsarbejde for at få integre-
ret denne mode i forskellige terminalprogrammer - idag
findes den i Con ZL2AFP's terminal, i MULTIPSK og til
gMFSK, som er en Linux-terminal før beskrevet på disse
sider.
Som udgangspunkt er DominoEX beregnet til 160-30m
og giver bedre følsomhed, større hastighed og væsent-
ligt bedre tuning for en beskeden højere båndbredde
end fx PSK31.
Læs meget mere på http://kortlink.dk/2tnq

Vista i beta
Er du så heldig, at have en ny computer med masser af
kræfter og gerne vil være på forkant med det nyeste
nye, så har Microsoft netop sendt Windows Vista i beta
- og alle kan denne gang være med. Windows XP har
efterhånden fem år på bagen, og skulle have været
afløst af denne nye inkarnation af verdens mest succes-
fulde operativsystem for et par år siden, men det går
sjældent som præsten prædiker: Uheld på uheld har
afløst hinanden og selvom det ikke er helt officielt, så
blev hele projektet mere eller mindre skrottet undervejs
i udviklingen, og man måtte starte forfra.
Det har åbenbart været nødvendigt for Microsoft, at
skaffe sig noget goodwill, hvilket betyder at ikke kun
professionelle denne gang kan være med til at evaluere
en beta-version, og siden lanceringen af Beta 2 i starten
af juni har presset været enormt på Microsofts servere
fra entusiaster verden over, der ville have fingre i en for-
udgave af Vista. Lad det være sagt med det samme: Har
du ikke minimum Pentium 4 3GHz og 1-2GB RAM, så er
du ilde stedt, for der skal kræfter til at køre dette mon-
ster... forhåbentligt er performance-kravene slækket en
smule, når Vista rammer butikshylderne i slutningen af
året (for virksomheder) og til næste forår (for private).
Indtil da er Vista et fint lille projekt at få til at fungere...
kryds fingre for en meget regnfuld sommer HIHI

Læs meget mere på http://kortlink.dk/2tnr

Bill Gates træder af
Når vi nu taler om prædikende præster, som går selve-
ste ypperstepræsten af IT, nørden over dem alle, admi-
ralen for Microsoft - Bill Gates - fra borde. Efter 30 år i
spidsen for firmaet, der om nogen har været med til at
gøre personlige computere lette at arbejde med, takker
Bill af og overlader rorpinden til sin løjtnant Steve Ball-
mer. Mange har spekuleret i, om dette vil komme til at
betyde nye vinde over boven, men mon ikke dette er
tvivlsomt, da den bebrillede rorgænger ikke helt forla-
der skuden, men "nøjes" med en tilbagetrukket rolle,
som bestyrelsesformand. Han har jo stadig et par aktier
eller tre i butikken, som der gerne skulle holdes hånd i
hanke med.
Bill Gates vil dog bruge meget af sin tid på hvad vi her-
hjemme oftest kalder for "hattedame-arbejde" - måske
temmeligt undervurderet, da han og konens velgøren-
hedsorganisation siden starten af 1994 har uddelt intet
mindre en knap 75 milliarder kroner!
Læs mere på www.gatesfoundation.org

MacBook
Har du altid skulet skævt til Æble-maskinen fra San
Fransisco med lige dele overbærenhed og misundelse?
Synes du at det i grunden er en dejlig maskine, flot
design og go' ydelse, men ærgret dig over, at man som
indehaver af slig maskine var nødt til at leve med MacOS
og alt hvad det betyder af mangel på software?
Så kan du godt begynde at tænke igen! Afbestil rejsen
sydpå og få fingre i en af de dejlige maskiner fra it-verd-
nens svar på en tumlekop, for de har solgt deres sjæl!
Det er der ihverfald nogen, der vil mene, men for os
andre blev nyheden om, at Apple ville skifte til Intel-pro-
cessorer modtaget nærmest med et lettelsens suk: Ende-
lig.
Siden da har vi ventet på maskinerne, og alt tyder på, at
vi ikke bliver skuffet: Selv de mindste maskiner bruger
Core Duo, og det er vel nærmest at betragte som to
CPUer med hvad dertil hører af fart over feltet. Apple
selv holder stadig fast i MacOS, men har da ikke holdt
sig for gode til osse at tilbyde programmet "Boo-
tCamp", som gør maskinen i stand til at dual-boote
både MacOS og Windows XP!
Og med en startpris på knap 9.000,- så burde en MacBo-
ok bestemt indgå i overvejelserne næste gang man skal
købe bærbar.
At den mekaniske finish og holdbarhed derudover er i
en klasse for sig gør ikke overvejelsen mindre svær.
MacBook er så absolut med til at gøre sommerens
gråvejrsdage til rene solstrålehistorier.
Læs mere på www.apple.dk
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Amatørradio og computer
Kasper Myram, OZ8AAZ
Præstegårds Alle 17
2700 Brønshøj
E-mail: OZ8AAZ@edr.dk

Redaktion:
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Båndrapport
Solpletter eller ej, så har der været gode for hold på de
høje bånd i den forløbne måned. 10m har været åbent
flere gange og på VHF har især 6m overrasket. På 2m
var der løftede forhold flere dage. Omkring den 9 juni
der blev kørt PE1ODY, PA3GFY, PD4HB. SSTV repeate-
ren eller Replayer som den kaldes er også set på 2m (Se
foto). PA1MB På 10m var der gode short skip den 11-6.
Følgende blev blandt andet set, DL5MCQ, Edgar,
UA3MFD, F1RFH og F1FGD. 

På 6m har der været flere gode åbninger og med kraf-
tige signaler fra kommercielle TV stationer. Den 8. juni
blev der kørt OM3EY og EH7AGX, Juan fra Malaga.
Den  11 og 12 juni var der igen åbent mod øst, LZ4PA,
Peter i Svishtov kørte flere danske stationer begge
dage (Se foto). I slutningen af maj var der gode forhold
til GM, GM3NKG, Alastair og GM4ZMK, Ric. GM4ZMK
har også fundet ud af at køre over OZ6SSTV robotten
på 50.510 MHz (USB) og kommer ofte igennem om for-
middagen (Se foto). Om det er E-lags refleksioner eller
tropo vides ikke, men det er ofte med gode signaler.

Den Hollandske SSTV Replayer PA1MB på
144.500 MHz.

MMSSTV er flyttet
Til en ny web adresse. Fremover er URL'en:

http://mmhamsoft.amateur-radio.ca.
Domænet amateur-radio.ca,  ejes af Ken, V5KC som nu
også opdaterer og vedligeholder MMSSTV siderne.

Domænet bliver hosted af et større Internet firma med
cluster servere spredt ud over USA, så nu er der som
tidligere ikke problemer med at komme igennem.

GM4ZMK kommer ofte fint igennem på 6m.
SSTV Robotten OZ6SSTV har givet meget mere aktivi-

tet på 6m end set tidligere.

Ken har også sat Google AD's på siderne for at få lidt
indtjening til udgifterne. (Det er ikke noget man bliver
millionær af)

Danish SSTV Contest.
Her er den endelige placering i The Danish SSTV Con-
test 2006.

Placering i HF kategorien
1. YU1NR, 2. EA2AFL, 3. OZ5BAL

Placering i VHF Kategorien
1. OZ1IEZ, 2. OZ2JP 3. OZ5BAL
Næste års test bliver igen den første hele weekend i
maj, den 5. og 6. maj 2007.

LZ4PA modtaget under åbningerne i juni.
Peter er også meget aktiv på HF båndene

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

Redaktion:
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Tilbage til Station Nord.
På grundlag af Eigil Knuth's beretning om nedlæggel-
sen af Station Nord i juli 1972 skrev jeg i OZ's januar-
nummer 2006, at stationen er forladt og startbanen
ødelagt. Det bragte Asbjørn, OZ6AI og ex- OX3AI, til
pennen. Han skrev til mig, at stationen er blevet
bemandet igen, og at flyvevåbnet permanent har 5
mand deroppe, og at landingsbanen må være intakt.
Dette har jeg så i øvrigt også fået bekræftet af en af
mine naboer, som har arbejdet på Thulebasen. Han
fortalte mig, at man transporterede store mængder
gods til Station Nord med russiske (!) fly. Det var nok
billigst, men det klinger jo lidt sjovt i ørerne på én, der
i 50'erne kørte med hundeslæde på Nordøst- kysten,
og som ofte tænkte på, om man ville støde på russiske
soldater, når man rundede et kap.

Derfor har jeg kigget på diverse hjemmesider for at
finde facts. 
USA afsluttede deres støtte til Station Nord ved udgan-
gen af juli 1972, dels fordi dens strategiske betydning
som fremskudt base for Thule Air Base var forbi, og
dels fordi man kunne få vejrbilleder fra satelliter. Den
danske regering besluttede derfor at nedlægge statio-
nen, da man mente, at det ville blive for dyrt at drive
den med danske midler alene. En del videnskabelige
institutter protesterede mod dette. Eigil Knuth mente,
at man burde opretholde en station på Kap Moltke i
Pearyland, bl. a. fordi en landingsbane dér var lettere
at holde snefri end den meget lange landingsbane ved
Station Nord. Den årlige nedbør ved Kap Moltke er
desuden meget lille.

Men den 30. juli 1975 genåbnede Forsvaret Station
Nord som militær base. Der var flere begrundelser her-
for. Dels ville man gerne "vise flaget" i det nordligste
Grønland, og dels ville det lette videnskabelige ekspe-
ditioners adgang til Nordøstgrønland og Pearyland.
Man er i stand til at huse op til 20 videnskabsmænd på
stationen. Landingsbanen blev afkortet til 1800 meter,
hvilket giver en besparelse i snerydningen, og den kun-
ne stadig modtage store fly såsom C-130 Hercules.

Station Nord

Forsvaret havde i høj grad brug for en base til forsy-
ning af den militære slædepatrulje Sirius i det nordlig-
ste af operationsområdet, og havde, uanset lukningen
i 1972, fortsat med at bruge den ubemandede station
til støtte for at opretholde suveræniteten over Nordg-
rønland. Under "Operation Brilliant Ice" undersøgte
forsvaret hvilket sted, der var bedst egnet fremover. I
denne undersøgelse inddroges følgende placeringer:
Station Nord, Kap Moltke, Kap Ole Chiewitz, Constab-
le Bay, og det nordligste punkt, Kap Morris Jessup.
Resultatet blev, at Forsvarskommandoen besluttede at
genåbne Station Nord, i første omgang i en forsøgspe-
riode. Det har nok også spillet ind, at man her på ste-
det allerede havde en mængde værdifulde faciliteter.
Den 5. august 1975 landede et af forsvarets dengang
helt nye C-130 Hercules fly på landingsbanen ved Stati-
on Nord, og Dannebrog gik atter til tops udenfor den
gamle stationslederbygning. Den første besætning
bestod af 5 mand. Det var tidligere Sirius-folk og ser-
genter med håndværksmæssig uddannelse. For ikke at
være nødt til at have uddannede maskinmestre til at

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

Redaktion:

USB IP telefon
Hvis du vil køre fone på WinDRM kan du med fordel
bruge en af de billige telefoner beregnet til IP-telefo-
ni, VoIP.
IP-telefonerne har indbygget et 16 bits lydkort og kan
tilsluttes direkte til USB porten.

MMSSTV tip
Hvis du gerne vil udsende dit kaldesignal som FSKID i
starten af billedet kan du gå i Option - Setup MMSSTV,

vælg fanen TX. I feltet VOX tone vælger du radiok-
nappen User Defined, herefter kommer der en knap
frem, tryk på EDIT. Slet det der står i forvejen i tekst
editoren og skriv: #id. Tryk OK, OK. Nu udsendes dit
call som FSKID i starten af transmissionen.
I tekst editoren kan du også skrive tone frekvenser og
varighed, hvis du ønsker en selvkomponeret toneræk-
ke i starten af dit billede. Frekvenser skrives i Hz og
varigheden i mSek.

Vy 73 de OZ9AU
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betjene og vedligeholde Station Nords store B&W
elværk havde man medtaget nogle transportable
generatorer - man skulle jo spare.
Ved forsøgsperiodens udløb besluttede man at
fortsætte med en besætning på 5 mand, som rekrutte-
res fra hæren, søværnet og flyvevåbnet til 2 års tjene-
ste på stationen. 
Man har senere yderligere afkortet startbanen med
100 meter til dens nuværende længde på 1700
meter.Transporten af forsyninger til Station Nord fore-
tages bl.a. med Ilyushin 76 transportmaskiner fra Kras-
noyarsk Airlines. å russerne kom til Grønland, men hel-
digvis på en meget pænere måde, end man tidligere
frygtede.

Asbjørn ved motorslæden

Asbjørn, OZ6AI, ex OX3AI, var på Station Nord i 1962-
63 som teletekniker, og han oplyser, at der foruden de
i januarnummeret viste M.P. Pedersen sendere og mod-
tagere var tilkommet 3 stk Marconi sendere med til-
hørende modtagere til flytrafik på 2868, 5626 og
8913,5 KHz. Der var også noget VHF grej til flykommu-
nikation samt et radiofyr på 404 KHz. Under black-out
sendtes på 147 KHz. Nødsenderen var stadig den
nævnte AN/ART-13 og den nævnte BC-654 var også sta-
dig tilstede.

Asbjørn har også vedlagt et billede af en motorslæde
de byggede i løbet af vinteren 1962. Den er bygget af
Handy-profiler, krydsfiner, plexiglas og lærred. Moto-
ren var en 35 HK folkevognsmotor med en 120 cm pro-
pel. Skiene var landingsski fra fly. Tanken var en 20 liter
Jerrycan + en ekstra inde i selve kabinen. Der var plads
til 2 personer bag hinanden, og på god overflade kun-
ne hastigheden komme op i nærheden af 90 km i
timen.

Som nødudstyr havde de et par ski (hver formentlig),
samt den ovennævnte BC-654, som arbejdede på fly-
frekvensen, 5626 KHz. På "duplexen" var der jo døgn-
vagt, så de til hver en tid kunne komme i forbindelse
med Station Nord. Desuden havde Asbjørn bygget en
lille transistormodtager med ferritantenne til 404 KHz,
så de kunne pejle radiofyret, hvis vejret blev usigtbart.
Et magnetkompas var nemlig på grund af stor og vari-
abel misvisning ubrugeligt omkring 82 grader nord.
På billedet ses Asbjørn under en pause på Prinsesse
Thyra's Ø, efter en tur over Danmarksfjorden fra Stati-
on Nord til Pearyland.
Med mange tak til Asbjørn, OZ6AI. 

EDR's side
Da en gruppe radioamatører dannede EDR skulle de
have en kanal for information til medlemmerne.
Den fik de gennem en side i datidens radioblade og
samtidig fik foreningen mulighed for at gøre opmærk-
som på sig selv og ad den vej få nye medlemmer.

EDR's sider i radiobladene var så god en ide, at de fort-
satte en årrække efter at foreningen fik mulighed for
at udgive sit eget medlemsblad OZ.
EDR's side er en del af foreningens historie, som man-
ge ikke kender; men det har OZ8NM Michael og
OZ6GH Gorm nu rådet bod på, idet de har indscannet
alle EDR's sider og samlet dem på en CD.
CD'en rummer alle EDR's sider fra begyndelsen i 1927 i
Radio Posten over Ugens radio til Radiomagasinet i
1932, hvor EDR's side sluttede.
Den kan læses med Acrobat Reader (der kan hentes
gratis på nettet) og kan printes ud.

Har man den mindste interesse i foreningens historie
er EDR's sider interessant læsning, og for de fleste af
os, er denne CD nok den eneste mulighed for at skaffe
sig en komplet samling af disse sider.
Michael og Gorm har været så venlige at stille CD'en
til rådighed for EDR, således at den nu tilbydes til en
pris på kun 35 kr.

EDR's side. CD samlet af Michael Andersen OZ8NM og
Gorm Helt-Hansen OZ6GH
Radioamatørernes Forlag ApS pris 35 kr.

OZ8XW

Litteratur nyt
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Hele landet
Antal stemmesedler: 875
Heraf ugyldige/blanke: 19
Gyldige stemmesedler 856

Formandsvalg
OZ7S 421 Valgt
OZ1HYP 277

Kreds 1

Antal stemmesedler: 115
Heraf ugyldige/blanke: 2

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 71
OZ1HYP 28

HB-valg
OZ9AC 73 Valgt

RM-valg
OZ9MM 67 Valgt
OZ4ZT 36 Valgt
OZ1ACB 57 Valgt
OZ1IHR 37 Valgt
OZ5P 52 Valgt

Kreds 2

Antal stemmesedler: 87
Heraf ugyldige/blanke: 8

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 50
OZ1HYP 15

HB-valg
OZ1DUG 67 Valgt

RM-valg
OZ7TA 53 Valgt
OZ1DUG 34 Udgår pga. valg til HB
OZ3SW 54 Valgt
OZ1DLJ 23 Valgt
OZ3QY 32 Valgt

Kreds 3
Antal stemmesedler: 10
Heraf ugyldige/blanke: 0

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 7
OZ1HYP 2

HB-valg
OZ7MV 9 Valgt

RM-valg
OZ1GCT 10 Valgt

Kreds 4

Antal stemmesedler: 147
Heraf ugyldige/blanke: 5

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 89
OZ1HYP 31

HB-valg
OZ5PT 29
OZ7IS 101 Valgt

RM-valg
OZ4LR 61 Valgt
OZ1RH 64 Valgt
OZ5PT 49 Valgt
OZ1AHV 48 Valgt
OZ7IS 91 Udgår pga. valg til HB
OZ1BNN 45 1. sup.
OZ2BRN 47 Valgt

Kreds 5

Antal stemmesedler: 70
Heraf ugyldige/blanke: 0

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 28
OZ1HYP 30

HB-valg
OZ1IZL 51 Valgt

RM-valg
OZ5Z 15 2. sup.
OZ5B 26 1. sup.
OZ9HX 31 Valgt
OZ6OM 32 Valgt
OZ5JQ 36 Valgt

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

Redaktion:

EDR-valgresultat 2006
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Kreds 6
Antal stemmesedler: 91
Heraf ugyldige/blanke: 0

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 18
OZ1HYP 54

HB-valg
OZ1HYP 63 Valgt

RM-valg
OZ9QQ 72 Valgt
OZ2BBH 16 2. sup.
OZ1HYG 22 Valgt
OZ1IKW 67 Valgt
OZ2BAS 8 3. sup.
OZ7YM 21 1. sup.

Kreds 7
Antal stemmesedler: 123
Heraf ugyldige/blanke: 0

Formandsvalg
OZ7S 46
OZ1HYP 53

HB-valg
OZ3MC 96 Valgt

RM-valg
OZ1IIL 49 Valgt
OZ2KMP 55 Valgt
OZ2ADE 35 1. sup. Lodtræk.
OZ4XF 44 Valgt
OZ6KH 45 Valgt
OZ1IOM 35 2. sup. Lodtræk.
Kreds 8
Antal stemmesedler: 160
Heraf ugyldige/blanke: 1

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 82
OZ1HYP 45

HB-valg
OZ5KM 110 Valgt

RM-valg
OZ3VB 86 Valgt
OZ5WT 81 Valgt
OZ8XW 98 Valgt
OZ7GZ 67 Valgt
OZ1IVQ 45 Valgt
OZ1BAS 40 1. Supl.
OZ7TT 58 Valgt

Kreds 9
Antal stemmesedler: 72
Heraf ugyldige/blanke: 3

Stemmer formandsvalg:
OZ7S 30
OZ1HYP 19

HB-valg
OZ3MM 59 Valgt

RM-valg
OZ2HRA 32 Valgt
OZ6ABA 48 Valgt
OZ9AEG 30 Valgt
OZ1FXO 19 1. sup.
OZ5PET 9 2. sup.

FDV 2006 Tånga Hed 11-13/8
Årets största field day i västra Sverige är på gång.
Platsen är Tånga Hed utanför Vårgårda, ca 60 km från
Göteborg.

På plats kommer att finnas loppisförsäljning samt några av
de stora företagen inom branschen, SRS och Mobinet är
redan klara.
Lokalerna är bokade och det är också preliminärbokat två
baracker på vandrarhemmet (Fänriken och Löjtnanten)
som förra året. Priserna för vandrarhemmet är 150
kr/bädd/natt i dubbel- och 4 bäddsrum och 180
kr/bädd/natt ensam i dubbelrum. Bokning av dessa rum
samt bokning av campingplatser görs direkt hos turistby-
rån på Tånga hed Tel: 0322-624311.
Cateringfirman som fixar frukost och lunch till oss under
lördagen är också redan inbokade.
Det är tre klubbar i regionen som står för arrangemanget:
SK6AL, Göteborg SK6QA, Stenungsund SK6DW, Trollhät-
tan
Mer information kommer fortlöpande på hemsidan:

www.sk6dw.se/fdv
Hoppas att vi ses på Tånga Hed i augusti

73 de FDV gruppen genom Dicken/SM6HNS

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

Tirsdag d. 14. november 2006, kl. 16.00.
Prøven afholdes i afdelingens lokaler, Darumvej
110, 6700 Esbjerg.
Prøven er åben for alle interesserede deltagere, og
tilmelding skal ske til 

ITST - senest mandag d. 16. oktober 2006.
Nærmere info på: www.itst.dk

EDR Esbjerg afd. oplyser, at der i forbindelse med
prøven arrangeres kurser for både D-certifikat og
A/B certifikat. Nærmere informationer om disse
kursustilbud, finder man på Esbjerg afdelingens
hjemmeside: www.oz5esb.dk

Vy 73 de EDR's Informationsudvalg

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

Vedrørende formandsvalget
Jeg vil gerne sige 1000 tak til dem som har støttet
mig i valgkampen og alle som har stemt på mig.
Det er dejligt at mærke den opbakning I har givet
mig.
Tillykke med valget Svend, OZ7S,  jeg glæder mig til
et godt samarbejde i HB.

Vy 73 de OZ1HYP, Jørn K. Pugh
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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
Flere og flere af klubbens medlemmer er skiftet til at ligge på
145.575 på 2m, da denne frekvens af flere årsager er bedre
egnet til lokalfrekvens i vores område.
Vi vil i stil med tidligere år lave en grillfest i formandens have
i starten af August, men da sådan et arrangement er afhængig
af vejret, så hold øje med den endelige dato på vores hjem-
meside. Datoen bliver varslet ca. en uge før. Der vil komme en
nyhedsmail om emnet.

Program:

20/7 Klubaften. Vi rydder op efter Fieldday.
27/7 Klubaften. Vi går på lavt blus pga. sommeren.
03/8 Klubaften. Reserveret til grillaften. 
10/8 Klubaften. Reserveret til grillaften. 

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

HVIDOVRE - OZ7HVI - OZ0P
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, telf.: 36 49 88 73
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1FBV, Erik Borgård Pedersen, Gillesager 156, 2.tv.
2605 Brøndby. Telf.: 3647 1173
Postadresse: EDR Hvidovre Afd. Postboks 14, 2650 Hvidovre,
eller EDR Hvidovre Afd. Byvej 56, 2650 Hvidovre
Giro: 6 28 29 11
E-mail: oz7hvi@ready.dk
Hjemmeside: http://home.worldonline.dk/~oz7hvi/

Program:
I JULI og AUGUST måned har vi åbent hver Tirsdag,
Der er dog ikke programsat noget i ferietiden.
Der er selvbetjening i køkkenet
Alle er velkomne til at komme og besøge os.
Er du i byen på en ferietur så aflæg os et besøg.

15. August : Sæsonstart
22. August :  Klubaften
29. August :  Forberedelse af HF Fieldday.

Som i kan se af programmet, så skal foreningen på HF Fieldday
igen i år. Har du lyst til at deltage i denne aktivitet, så skriv dig
på listen i den store sal. Vi kan bruge alt, lige fra operatører, til
andre der vil hjælpe til med det praktiske. 

Siden sidst: Til sommerafslutningen, var der rimeligt mange
der havde fundet vej til foreningen, trods fodbold i husalteret.
Vi fik kaffe og basser, ganske som vi plejer.  Formanden blev
moppet til ikke at sige noget, om året sæsonen der er afslut-
tet.
Det har dog været en fin vintersæson med rimeligt mange
fremmødte hver tirsdag.  

Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne og deres familie en rig-
tig god sommer.

Vy 73 de OZ1FBV Erik

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: 145.575 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Så er vi igen midt i sommeren og de første QSO'er til klubbens
medlemmer rundt omkring i landet er kørt. Vi har stadig et lil-
le hold standhaftige stamgæster som sidder klar i klubbens
lokaler til at tage imod besøgende her i sommermånederne.

Vi har indkøbt en generator primært til brug på fieldday. Så nu
bør vi også kunne rykke ud med kort varsel hvis nogen ønsker
lån af campingvogn og generator, hvis et arrangement kræver
det.

Mange i klubben har købt ny fin station i den senere tid, og
husk at tage den med i klubben inden du fastmonterer den der
hjemme, da vi andre også gerne lige vil se vidunderet.

Pa-trins projekt kører stadig, og kun et par stykker mangler nu
at være i luften med høj effekt.

Færdigsamlet PA under test

Vi har stadig godt gang i SSTV her i lokalområdet på 50.510,
hvor vi bl.a. holder vores SSTV robot varm, så check ind her. 
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Hjemmesidehttp://www.oz6frs.dk
E-mail:oz6frs@hotmail.com

Program:
19/7 Klubaften.
26/7 Klubaften.
2/8 Klubaften.
9/8 Klubaften.
16/8 Klubaften.
19/8 Loppemarked, Se annoncen andet sted i bladet.

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:
25/7 Første klubaften efter sommerferien
01/8 Almindelig klubaften
08/8 Almindelig klubaften
15/8 Almindelig klubaften
22/8 Almindelig klubaften
29/8 Almindelig klubaften

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.

Det er sommer, og vi håber at alle vore medlemmer nyder det
gode vejr. 
Husk nu at det er nu at vi skal se på vore antenner, både i klub-
ben, men også derhjemme.

Vi er i klubben hver onsdag aften hele sommeren, så kig inden-
for hvis du er på Bornholm, og du tilfældigvis kommer forbi . 
Kom og vær med på vore klubaftener om onsdagen.

VELKOMMEN

OZ4EDR er aktiv på HF- og VHF båndene på klubaftenerne, 
Vy 73 de OZ4CF, Søren

KALUNDBORG - OZ1KLB
Mødelokale: Elledevej 63, 4400 Kalundborg.
Klubaften: hver tirsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick, Skolestien 12, 4480 St. Fuglede.
Telf.: 5959 7719
Postadresse: Skolestien 12, 4480  St. Fuglede
Giro: 677-8933
Lokalfrekvens: 145.550 (Vi lytter også kl. 18.45 på alle ugens
dage)

Vi holder Sommerferie hel Juli & August.

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

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 
Lokalfrekvens 145.700 MHz 
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk 

HURRA HURRA HURRA der kom en køber til Theklavej med en
stor pose penge, nu er hvores dage derfor talte på denne gam-
le QTH, det forventes at vi kan forlade huset i løbet af 4 til 5
måneder.
Maj måned er gået med og tømme loftet for gemt udstyr til
museet samt tømning af museumskøkkenet, alt radiogrejet er
nu placeret i baghuset som derfor nu igen er blevet fyldt op.
De kommende måneder bliver afsat til rydning af første salen
i hovedbygningen
Hvor vi kan finde et passende lokale er stadig noget uvist også
i forhold til hvor stor en husleje det bliver muligt at betale,
købssummen vil blive investeret for at kunne give så stort et
afkast som muligt for derved og skaffe midler til den kom-
mende udgift.
Alt dette arbejde som nu ligger lige for kræver en hel del hæn-
der, der er mange små ting som skal demonteres stort set i alle
rummene, og med den størrelse huset har kommer man ikke til
at gå i vejen for hinanden.
Under disse omstændigheder bliver mandag aftens møderne
noget reduceret, kun høflig og venlig selvbetjening - verdens
bedste.

Best 73 Jørgen OZ5LH  

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

Program 
10. august; Klubaften 
17. august: Klubaften/bestyrelsesmøde 
24. august; Field Day planlægning og forberedelse 
31. august; Field Day forberedelser 
Lørdag-søndag 2.-3. september: Field day 

Vi holder sommerferie til 10. august.
I sommerferien er  medlemmer velkomne til at benytte afde-
lingens  HF- og 2 M- station og måleudstyr m.m.
Vi ses derefter til det første møde 10. august efter forhåbent-
lig en vel overstået ferie hvor der har været en masse radioak-
tivitet. 

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

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

Kreds 3

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

Kreds 4
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Men der plejer nu alligevel at være et beskedent fremmøde
på klubaftenerne!
Så hvis du er heldig og feriere i det skønne Nordvestsjælland
i Nærheden af Kalundborg. Så kunne det være hyggeligt at
møde dig!  Men tag lige og giv lyd fra dig på 145.550Mhz
"OZ1KLB OZ1KLB er i QRV" imellem 19:30-20:00 så du ikke
kører forgæves....

Til alle medamatører i må have en god QRSommer.
på Gensyn 73 de OZ1PAW

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

Program:
01/08 Åbent bestyrelsesmøde.
12/08 Sommerfest.
05/09 Åbent bestyrelsesmøde.
03/10 Åbent bestyrelsesmøde.
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Der er ved en stor indsats fra OZ0KP, OZ5WS, OZ1MK m.fl.a.
blevet pyntet op i vores mødelokale, der er blevet foretaget en
stærkt tiltrængt maling og rengøring af lokalet, og alle effek-
ter er blevet sorteret, og afpudsede, så der nu er rigtig rare
rammer omkring klubafterne, der er stor tak til alle deltager-
ne for en fremragende indsats!
Der mangler endnu en del oprydning og sortering af diverse
effekter i de andre rum, men der er gang i nogle tiltag, som
forhåbentlig bliver effektueret inden sommerfesten, så der
kan blive effekter til afhentning/udsmidning samt til småsalg
(måske endda auktion?!!)
Sommermånederne er traditionelt en stille periode angående
fremmøde på klubaftenerne, men med den aktivitet der har
været gældende tidligere på året, så imødeser vi med spænd-
ing sommerens fremmøde.

Til de der finder det nødvendigt at tage på ferie ønskes her og
nu en god sommer! - Dette gælder dog også de der møder op
i klubben tirsdag aften!!
Find dit og OM/(X)YL's yndlingsstykke kød til grilning samt
jeres yndlingsdrik til sommerfesten lørdag den 12. august til
vores hyggelige have-og grill fest, der er bestilt godt vejr, men
de skyggefulde havepavilloner bliver også rejst (så man ikke
behøver den store solfaktorcreme!)
Betingelserne bliver de samme som sidste år, hvor man selv
medbringer kødet til grilning og specielle drikkevarer og dres-
singer - så sørger klubben for  at der er grill, kul, blus under
samt standard dressinger og diverse salater - forhåbentlig også
Wibekes fremragende kartoffelsalat!!
Til dækning af disse remedier, bliver der en lille brugerbetaling
på 30 kr. pr. person- men så bliver der også sørget for gratis
kaffe samt passende tempereret øl, vin og vand til de sædvan-
lige billige klubpriser!!
Af hensyn til planlægningen, bedes i meddele jeres deltagelse
senest på bestyrelsesmødet den 1-8, TAK!!
Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig
hver søndag (også sommeren igennem) kl. 20:00 på 145,475
MHz, hvor de fremmødte holder frekvensen varm med en ring
QSO.
Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor!!
Alle ønskes en god og behagelig sommer !

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: Samodan bygningen, Gartnervej 1, st, 4800
Nykøbing F, overfor rema1000
Mødeaften: sidste torsdag i måneden kl. 19.00
Formand: OZ4LR, Lene Rask, Langehavevej 5, 4930 Maribo
Telf. 4167 3038
E-mail:oz4lr@qrz.dk
Lokalfrekvens: 145.350

På generalforsamlingen d. 26/5 blev afdelingens fortsatte eksi-
stens diskuteret. Der var dog bred enighed om, at OZ1LFA
fortsætter. Det blev i øvrigt besluttet at ændre mødedag til
sidste torsdag i måneden. Første mødedag efter sommerferien
bliver således torsdag d. 31 august.
Ved bestyrelsesvalget ønskede OZ2LD Christian ikke at fortsæt-
te, så undertegnede har overtaget funktionen. Den øvrige
bestyrelse er: fmd. OZ4LR, næstfmd. OZ5DX og kasserer OZ1PF.
Alle ønskes en god og aktiv sommer og cu i aug. 

Vy 73 de OZ2OS Hans

ODSHERRED   OZ1OHR
Lokale: Psykiatrihospitalet, Køkken/Lagerbygningen 2. sal,
benyt indgangen til lageret og gå op ad trappen til venstre,
Annebergparken 28B, 4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.00.
Formand: OZ1FIQ, Jørgen Jensen, Bispevej 13, 4500  Nykøbing
Sj.
Postadresse: Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
www.oz1ohr.dk

Når dette læses skulle vores UHF repeater gerne være i drift.
Den har samme position som vores VHF repeater, der kører på
145.775 MHz og vores UHF på 434.925 MHz.
Så prøv vores repeatere vi vil gerne høre hvor langt omkring,
de kan nå.
I skrivende stund er vi i gang med at bygge LF forstærkere fra
EDR, det skulle gerne ende med, at alle bygger en lille radio til
HF. Klubben har indkøbt et MFJ antenne måle- instrument,
som efterhånden er blevet godt brugt, der er vist ikke mange
amatør-antenner, der ikke er i standbølge pt. Klubaftenerne
går meget med at måle på diverse antenner bl.a. antennerne
til vores UHF repeater. Da vi tog en tur til Esbjerg´s Hamday,
skulle bussen selvfølgelig udstyres med så mange antenner
som muligt, og disse skulle jo også være i standbølge. Så det er
en god investering klubben har gjort. Turen til Esbjerg gik
godt, og vi fik da købt en del med hjem. Billeder her fra kan
ses på vores hjemmeside WWW.OZ1OHR.DK 
Du er altid velkommen, hvis du er i Odsherred, til at kigge for-
bi os på vores klubaftener. Der er altid kaffe på kanden, og
gerne lidt blødt brød dertil. Adresse og tidspunkt se ovenfor. 

Vy 73 de OZ2ANK

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

Sommeråbent
Husk at vi har sommeråbent frem til 2. august, hvor vi igen
starter op på normalt niveau. Husk at tjekke hjemmesiden,
inden du kører hjemmefra.

CW-kursus
Husk CW-kursus med indledende møde d. 23. august kl. 19.30.
Interesserede kan tilmelde sig på cw@oz3rin.dk

Andre nyheder
Her lidt før midsommer så arbejdes der ihærdigt på at få opsat
nogle antenner på vores QTH.  Derudover er vi i gang med de
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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

Siden sidst og nyt:
I uge 21 var vi 11 personer, der tog turen til Bernau i Tyskland
for at deltage i Y 14´s Fieldday. Det var som sædvanlig hygge-
ligt at være sammen med vore tyske amatørvenner. Vi var også
inde i Berlin, hvor vi blev vist rundt i Rigsdagen.
Der har været sommerlejr på Å-strand camping ved Assens i
uge 28, hvor vi også har deltaget.
Der er sommerferieåbent i afdelingen for medlemmer og
interesserede turister om mandagen fra kl. 19.30. Vi skal også
arbejde videre med diverse opgaver i klubhuset.
Mandag, den 14. august er første ordinære klubaften efter
ferien, hvor vi håber at se dig. 
Fortsat god sommer

Vy 73 de OZ1IZJ  Inge.

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

Program:
3/8 Første klubaften efter ferien, planlægning
10/8 Klubaften
17/8 Projektaften

Siden sidst og nyt:
Torsdag den 15 juni havde Lizzi og 9HX Jørgen inviteret med-
lemmerne fra klubben med damer til  afslutning på første hal-
vårs aktiviteter. Efter at det ret så omfattende antenneanlæg
var besigtiget - der sker jo hele tiden ændringer og forbedrin-
ger med anlægget hos 9HX - var der kaffebord, i et stort telt i
haven - vejret kan jo skifte ret så hurtigt her til lands - så det
er godt at være garderet. Der var dejligt hjemmebag - det er
Lizzi en mester i. Og så var det tid til at undersøge og efterse
udstyret i radiorummet - det er velindrettet - og altid klart til
brug. Vi siger tak til Lizzi og Jørgen for deres gæstfrihed - for
serveringen og en rigtig hyggelig aften.
Når dette læses er mange sikkert midt i ferien,håber på godt
vejr for jer alle, og i ønskes en rigtig god ferie.

Vy73 de OZ1KRO, Frank.

VESTFYN - OZ5VF Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jern-
banevej 21, 5592 Ejby. Mødeaften: Sidste torsdag i måneden kl.
19.30. Formand: OZ6MU, John Lindberg Blaabjerg, Engdraget
10, 5450 Otterup. Tlf. 64825005 / 40823677. Email: blaa-
bjerg@otterup-fyn.dk 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. Efter den ordi-
nære generalforsamling, som blev afholdt den 24. maj 06, har
bestyrelsen denne sammensætning: Formand: OZ6MU John,
Næstformand: OZ8GT Peter, Kasserer: OZ7QU Kurt, Sekretær:
OZ9IS Ib, Bestyrelsesmedlem: OZ2JA Jens. Første møde efter
sommerferien er torsdag den 31. august.

Vy 73 de OZ9IS Ib

sidste prøvelser før VHF/UHF FD. Der kommer en mere fyldest-
gørende indlæg i næste OZ.
Vi deltager i loppemarked hos OZ6FRS d. 19. august.

Husk du kan tilmelde 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:
19/7 Sommeråbent med lav aktivitet
26/7 Sommeråbent med lav aktivitet
2/8 Vi planlægger HF Field-Day
9/8 Vi planlægger HF Field-Day
15/8 Vi planlægger HF Field-Day
23/8 Introduktionsmøde om CW-kursus

Alle er velkomne.
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/

Sommerferie!
Vi mødes i klubben igen den 10. august.
Rigtig god sommer til alle.

Program:
10/8 Klubaften
17/8 Klubaften
24/8 Klubaften
31/8 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

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. "Hjemme hos" Per OZ6MI. Vi

ser på Pers QTH og antennefarm. Per byder på lidt
godt til ganen og til halsen. Tilmelding venligst
hurtigst muligt til formanden.

10. august. Rævejagt i Teglværksskoven/Klubaften.
17. august. Forberedelsesaften til Fyrweekend. Se nærmere

på vores hjemmeside om hvor vi holder fyrweek-
end i år.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Kredshjemmeside: http//kreds5.edr.dk/
Kredsens e-mail adresse: oz5fyn@qsl.net
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HADERSLEV - OZ7HDR
Mødeaften: hver anden onsdag kl. 19.00
Mødelokale: Djernæsvej  103, 6100 Haderslev
Formand: OZ2BBH, Bent Bendorff, Vonsmosevej 4, Nørre Vil-
strup, 6100 Haderslev. Tlf. 7458 3115
E-mail:oz7hdr@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz7hdr.dk/

Vi har ikke fastsat noget program, men kom ned I afdelingen
alligevel, der sker altid noget spændende.

Vy 73 de OZ2BBH

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

Efterårsprogram for 2006
7/8 1. klubaften efter sommerferien
2.+3/9 Fielday (Krone camping er igen sponsorer med

hele tre campingvogne)
16/9 Virksomhedsbesøg TRIAX/Udflugt
14.+15/10 Jota i Tohede
28.+29/10 OZ5LKO er inviteret hos Krone Camping (åben

hus)med demonstration af amatørradio og andre
tekniske finesser.

11/12 sidste klubaften for i år med julemik.

Husk klubaften hver 2. mandag i lige uger kl. 19.30 i Øster Høj-
st, Plantagevej 42b, (spejderhytten)
Klubben ønsker alle en god sommerferie.

Vy 73 de Christel OZ9ADF

SØNDERBORG - OZ1SDB
Mødelokale: "Stensgård", Midtborrevej 2, Kær, 6400 Sønder-
borg.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30 i ulige uger
Formand: OZ1KVB, Erik Simonsen, Postboks 195, 6400 Sønder-
borg.
Postadresse: Postboks 195, 6400 Sønderborg.
E-mail:oz1sdb@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz1sdb

Vores sommerferie er under afvikling.
Vi havde en god afslutning op til ferien i vores lokaler. Traditi-
onen tro med grillpølser fra vores faste leverandør egtvedslag-
tehus.dk
Vi starter igen tirsdag den 15. august kl. 19.30 i vores lokaler
med HF Fieldday forberedelser. Alle der er interesseret i at del-
tage i vores Fieldday bedes møde op. Husk vi fik en 1.plads sid-
ste år i denne test.
Tirsdag den 28. august er der pakning af udstyr til fielddayen.
Dette vil foregå på OZ1IKW's QTH.
Mødetidspunktet er da flyttet til kl. 19.00.

Vy 73 de OZ1KVB

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:
20/7 MÅNEDENS SOMMERMØDE v/ OZ1CLI

Radio - Feriesnak, lidt af hvert…. 
6/8 MÅNEDENS HYGGETIME v/ OZ7UE

Udveksling af små og store nyheder…
12/8 AFDELINGSUDFLUGTEN  v/OZ6IQ

Vi besøger Løveparken i Givskud, noget for hele
familien

24/8 SIDSTE SOMMERMØDE v/ OZ2NC
Radio - Feriesnak, lidt af hvert…. 

Nærmere informationer om afdelingsudflugten følger via e-
mail og opslag i klubhuset!

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:
19/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
26/7 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
2/8 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00.
9/8 Sommeråbent fra kl.19.30 til kl.22.00. 
16/8 Almindelig mødeaften - Grillaften.
19-20/8 ILLW International fyr weekend.
23/8 Fieldday møde 3.
24/8 Bestyrelsesmøde - (kun for bestyrelsen

sager til behandling modtages gerne).
30/8 Almindelig mødeaften.

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
Årets loppemarked og auktion - HAMDAY 2006 blev afholdt 
d. 20/5, og selv om vejret absolut ikke var til udendørs handel,
og vi havde valgt at flytte arrangementet indenfor, blev det
igen til et tilløbsstykke med mange fremmødte (200+) fra hele
landet, og selvfølgelig var der også i år, livlig handel og hygge
snak ved bordene. Og vi fik da også rigtigt mange positive til-
bagemeldinger fra både sælgere og deltagere, der var meget
tilfredse med de gode pladsforhold / handlen, og flere sælge-
re måtte da også melde alt udsolgt ved dagens ende. 
Vi ses til HAMDAY 2007 d. 12. maj 2007.

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

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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Nogle af klubbens medlemmer vil muligvis kigge på antenner
både til de stationære ved klubhuset, og fielddayantenner, så
de kan blive klargjorte.

PROGRAM:
09. aug. B: Første møde efter ferien.
16. aug. B: Fieldday forberedelser.
19. aug. B: Fieldday forberedelser.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Er
du i tvivl, kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. Tele-
fonnumre  er på afdelingens hjemmeside.
Du kan også sende en E-mail til afdelingen: oz6edr@qsl.net.
HUSK også at kigge ind på afdelingens hjemmeside for evt.
ændringer/nyt.  www.oz6edr.dk  Webmaster OZ8GW - Leif.

B = Mødeaften i Billund
K = Mødeaften i Kollemorten
Hvor intet andet er nævnt starter mødeaftnerne kl. 20.00
Der er mulighed for oprettelse af certifikat kurser. Er du inter-
esseret kontakt da OZ6KH - Villy Hansen.

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

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

Siden sidst og kommende aktiviteter.
I slutningen af maj blev den årlige Hamday i Esbjerg afviklet,
og også i år var 8H med. Jeg tror, at alle der tog turen til
Esbjerg havde en rigtig god "amatørdag" med køb eller salg af
løsdele, eller en sludder med en god ven, og vi nåede næsten
at få et firecifret beløb med hjem til klubkassen.
Der er nu blevet leveret 6 stk nye vinduer til "klubhuset", og
de første par stykker er udskiftet.
Mulighederne for opsætning af satellitantenner er blevet
undersøgt, samt tillige hvorledes vi skal få gravet kablerne ned
over til den sidebygning , hvor de skal monteres, men vi har
dog endnu ikke endeligt besluttet, om vi vil investere i dette
project.
Som tidligere nævnt holder  vi " åben klub " i forbindelse med
den årlige byfest i Lind og Lindholms 30 års fødselsdag, som
foregår samme dag, nemlig lørdag d 19 august . Vi holder
åbent fra kl 14-17 i forbindelse forskellige arrangementer der
samtidig foregår på Lindholm.
Så læg vejen forbi denne dag og giv lidt " moralsk støtte" til
de amatører, der sidder ved stationerne.

Program
19/7 Ferie
26/7 Ferie
2/8 Ferie
9/8 Klubaften, vi udveksler sommerens oplevelser
16/8 Klubaften, forberedelser til åbent hus
19/8 Åbent hus fra kl 14-17
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

Herning rævejagt

Jagterne i forårssæsonen.
Vi morer os vældig over succeer og fiaskoer vedrørende vores
egne og de andres færdigheder udi i rævejagtens finurlighe-
der, men foråret har budt på et væld af super jagter.
Mon ikke, der står noget om DM i ræv i dette OZ (juli).

Hamday 2006

D. 31/5 var der mødt 19 deltagere op til Medlemsmødet, hvor
vi gennemgik et par sager bestyrelsen behandler lige nu, bl.a.
naboernes frygt for "strålingsfarer ", og sagen om en echolink
repeater på R2 ved Vejle, der forstyrrer OZ3REK. Programmet
for sommeren, efteråret og vinteren blev gennemgået og
behandlet, bl.a. foredrag, certifikat kurser og certifikat prøver.
Samt de nye projekter der er under opsejling bl.a. en ny super
TowerTrailer, og renoveringen af radiorummet. D. 10/6 drog 11
deltagere af sted til Amateurfunkflohmarkt i Hamborg, en rig-
tig god tur med pragtfuld solskinsvejr, og med god salg fra
afdelingens bod, hvor antenner, stumper osv. gik som varmt
brød - turen blev sædvanen tro, afsluttet med et besøg på
afdelingens stamrestaurant i det sydlige - "Den gyldne måge".
D. 14/6 fik vi lidt mere styr på planlægningen af årets V/UHF
Fieldday og Fyrweekenden, da der var Fieldday møde del 2 - og
vil du med i Fyrweekenden eller HF Fielddayen, kan du selvføl-
gelig stadig nå at tilmelde dig. Sommerudflugten måtte vi des-
værre aflyse, da der ikke var nok tilmeldte til turen, men vi
prøver igen i 2007, og forslag til et spændende udflugtsmål
modtages meget gerne.

Ellers byder programmet lidt endnu, på Sommeråbent - for
medlemmer, gæster og turister hver onsdag aften, indtil vi
starter op igen efter sommerferietiden, med d.16/8 at tænde
op i den fine nye grill, og invitere alle på Grillaften i afdelin-
gen.

Weekenden efter (d. 19. - 20. /8) gentager vi den sjove ople-
velse som det var, da vi sidste år aktiverede Blåvand fyr for
første gang i ILLW international fyrweekenden. Og mon ikke
der stadig er nogen, som mangler en kontakt med Blåvand fyr
- alle er velkomne til at deltage, eller blot for et besøg, på Dan-
marks absolut vestligste amatørradiostation OZ5ESB/LH. Har
du stadig ikke fået dig tilmeldt HF Fieldday kan det nås endnu,
nemlig d. 23/8 hvor der er Fieldday møde del 3. med en sidste
finpudsning inden vi ruller grejet ud i Tjæreborg. Næste besty-
relsesmøde afholdes den 24/8 - det er dog kun for bestyrelsen,
men sager eller idéer til behandling modtages gerne.
Alle ønskes en fortsat God Sommer.

vy 73 de OZ4AFQ, Kurt

GIVE og OMEGN   OZ6EDR
Contestcall OZ5DD
Mødelokale: Hærvejscenteret, Hærvejen 218, Kollemorten.
7323 Give, eller Grenevej 11, 7190 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

Klubben holder sommerferie til den 9. august 2006, hvor vi
mødes i klubhuset i Billund. Der vil dog være mulighed for at
mødes i klubben i ferien, hvis nogen kommer i tanke om det.
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Giro: Sparbank Vest, Skive - 85 56 14 05
Hjemmeside: http://www.oz7skv.dk
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

Siden sidst er vi startet med sommerferie og vi har været på
udflugt sammen med OZ3EDR til Flyvestation Karup 17 juni .
Her overværede vi et fantastisk foredrag med Power Point
show af Allan Rasmussen og bagefter så vi  Søværnets red-
ningshelikoptere i 3 forskellige størrelser . Under PP-showet
var der endda videoklip fra den omdiskuterede Hans-ø mellem
Canada og Danmark . 
Derefter kørte vi til Gedhus for at nyde det medbragte, for til
sidst at opleve brunkulslejrene ved Sdr. Resen til medbragt kaf-
fe . En meget god dag med tak til OZ3EDR som hovedarrancør
. 
I skrivende stund er opstarten efter ferien endnu ikke fastsat -
bortset fra, at det bliver før HF Field Day 2006  .
Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage kl. 18:30 på
145,700 MHz

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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

Program:
20/7 Ferie eller åbning efter aftale.
27/7 Ferie eller åbning efter aftale.
3/8 Muligvis foredrag (Meddeles på repeaternyt) el-

lers deltagelse i NAC 10 meter test.
6/8 Deltagelse i Aktivitetstest (80 m) fra klubben vi

mødes kl. 10.00.
10/8 Licenskursus/Afprøvning af mobilantenner.
17/8 Licenskursus.
24/8 Licenskursus/Evt. foredrag.
31/8 Licenskursus.
2/9 HF Fieldday Vejle.
3/9 HF Fieldday Vejle.
7/9 Licenskursus.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3.727) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag hvor der ikke er test.
Vi har nu fået vores nye HF radio og vi glæder os til at få den
afprøvet ved næste Aktivitetstest (80 m). Vi deltog for første
gang i testen den 4. juni - det gav noget sved på panden og
skrivekrampe. Nu håber vi bare på, at vi får godkendt vores
log, så vi kan være med i kapløbet om pokalen. 
Vi mødes igen til aktivitetstesten der afvikles 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

Afdelingen holder ferielukket til og med søndag d. 13. august.

Planlagte jagter 2006:
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 og www.qsl.net/oz7fox 

På gensyn ved ræven
OZ5JR Jan Lind Christensen
Ege Allé 187, 8600 Silkeborg
E-mail: janlind@mail.dk, 
Tlf. 8682 4786 eller mob. 5156 4819

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

Program:
31/7 Første nyhedsudsendelse efter sommerferien
3/8 Udflugt med campingvogn, radio og grill til Tvis-

mølle
10/8 Klubaften
17/8 Klubaften og planlægning af Fyrweekend
19 & 20/8 Deltagelse i Fyrweekend

Ny udgave af CQ Vestjyden
Når du læser dette, ligger der en ny udgave af vores medlems-
blad CQ Vestjyden klar til download på vores hjemmeside. 

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

73 de OZ2KMP

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

Afdelingen holder ikke direkte sommerferie, men vil være
åben som vanlig.

73 og god sommer EDR-Hurup, OZ7&

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

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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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:
Satellitforedraget med OZ2OE Ole, har sat lidt gang i flere
aktiviteter omkring satellitter, det være sig forskellige
tracking-programmer (Satscape og Station, begge gratis fra
AMSAT NA's hjemmeside). Som sædvanligt, når vi samler til
foredrag, var der fuldt hus. 
Vi har brugt flere aftener på lokalfrekvensen, på at diskutere,
sætte programmerne rigtigt op, og prøve om vi nu kunne høre
de forbipasserende ISS, NOAA, AO51, FO29 osv., og det har
også givet anledning til en masse snak om antenner, antenne-
forstærkere, rotorsystemer, stationsopsætning osv., så det var
meget passende, at en stor del af afdelingens medlemmer hav-
de fundet ud til Sletten, hvor der blev afholdt Nordisk VHF/UHF
møde, herligt vejr hele weekenden, ja man kan næsten sige
kogende, men flere fik da kigget på AMSAT-folkenes setup,
ligesom der var meget andet og kigge på og købe. 
I går den 20. juni,  havde vi grill-aften, 23 deltagere, OZ9OW
havde sponseret pølser og vand med tilbehør, fordi der var ble-
vet sommer, og han næsten lige var blevet 59; mange tak for
det Karl Erik; hvad kan han så ikke finde på, når han bliver 60.
Sommerlejr uge 28, mindst 3 hold fra Silkeborg, og så er der jo
IOTA-contesten sidste weekend i juli (Anholt); OZ7JI er taget til
Friedrichshafen, og så holder vi lidt rævejagtfri indtil august.

Klubben har officielt lukket i juli måned, men check lokalfre-
kvensen 145.225 om nogen tager derop alligevel.

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

Program:
Juli Sommerferie, ingen officielle klubaftener.
29-30.07 IOTA contest Anholt.
08.08 Første ordinære møde efter sommerferien.
15.08 Skal vi køre Field-day ??

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:
1. juni besøgte afdelingen Falcks vagtcentral i Århus, hvor
underdirektør Gunnar Thykjær og to medarbejdere viste
rundt. Det var en meget interessant oplevelse at, alt det man
var i stand til.
1.-2. juli har afdelingen deltaget i VHF-fieldday fra Ejer Bavne-
høj med forhåbentligt godt udbytte.

Program:
14/8 Klubaften. Første dag efter ferien.
17/8 Klubaften.
21/8 Gennemgang af vor hjemmeside www.oz6hr.dk.
24/8 Byggeaften: Byg for begyndere.
25/8 Weekendmøde.
28/8 PC-kursus.
31/8 Klubaften.

Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

I øjeblikket holder afdelingen sommerferie. Vores første møde
efter ferien bliver torsdag den 3. august.

Vi skulle gerne have forberedt HF field-day, som vi håber man-
ge vil give en hånd med til. Der er også mulighed for at nogen
kan køre et andet bånd end 80 m, som vi plejer at satse på ale-
ne. Så kom frem af busken, hvis i skulle få lyst til at prøve at
køre contest.

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

Fortsat rigtig god ferie og på gensyn/genhør.
Vy 73 OZ5VY Orla

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

Program:
2-3/9-06 Deltagelse i HF- Fieldday 2006

Siden sidst:
Den ekstra ordinære generalforsamling er overstået og et nyt
sæt vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Vi havde en dejlig dag med lækker mad hos Skovheksen ved
Als Odde. Efter spisning og kaffe gik vi en tur ved vandet, hvor
der heldigvis også kunne købes en is.

Skt. Hans aften (om onsdagen før)  så det desværre ikke loven-
de ud med vejret. Derfor besluttede vi at sidde inde. Det blev
alligevel ren hygge med lidt godt fra grillen. Så må vi jo bare
håbe på bedre vejr til næste år.

Flere arrangementer er under udarbejdelse.

For seneste info besøg da oz7rd.dk
Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole
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AALBORG   OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000  Aalborg.
Telf.: 98 13 95 35
Mødeaften: onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, Stammen 5, 9260 Gistrup.
Telf.: 9831 5273
Girokonto: 5 44 47 99
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ3REN   145.650
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk
E-mail oz8jyl@oz8jyl.dk

Sommeren står for døren, så vores radio og diverse projekter
er udskiftet med græsslåmaskinen og hækkeklippen for en tid.

Men onsdag i klubben foregår som alle andre onsdag aftener
i klubben, forskellen er at du selv må stå for kaffe og kage
bestyrelsen har nemmerlig også sommerferie.

Frekvenstæller projektet kører på fuld tryk, der er lavet en teg-
ning med diverse optimeringer og forbedringer, så måske er
dette projekt også noget for dig.

Der arbejdes på at få den nye Aalborg repeater op at kører.
GOD SOMMER 

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richard

Program:
17. august: Velkommen tilbage fra sommerferien.
OZ7SKB ønsker alle en rigtig god sommerferie.

vy 73 de OZ5KM, Kjeld

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

Møder kl. 20.00
Møder igen efter sommerferien onsdage den 9. august, 23.
august og 6. september.

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

Sommerferien kører for fuld drøn. Husk at tage din radio med
på ferie, den lille håndstation til en snak med de lokale og den
store HF til om aftenen når ungerne (og lillemor) er puttet…

Fortsat go' sommer!!

Program
Torsdag 20 juli Sommerferie
Torsdag 27 juli Sommerferie
Torsdag 3 august 1. klubaften efter ferien

Herefter klubaften hver torsdag 19:30

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Program:
7/9 Klubaften kl. 19.30. Info tilgår via mail.
21/9 Klubaften kl. 19.30. Info tilgår via mail.

Husk! HF Fieldag d. 2-3/9-06. Planlægning af HF dag foregår
d. 31/8 hos John OZ1IPU, Sølystvej

Siden sidst har vi afholdt et klubmøde hvor der blev uddelt 
arbejdsopgaver til vores VHF Fieldag.
Ellers har vel alle mere eller mindre fået bygget sine Interface,
så det bliver nok testet rundt omkring i de små hjem.
Sidste klubaften var også den sidste inden vi takker af til
sommerferien. OZ5GX vil også hermed ønske alle en god
Fieldag`s weekend samt en dejlig sommer.

Vy 73 de OZ2CMW Carina

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

Silent key
OZ1LHV

OZ1LHV Erling Lund er efter kort tids sygdom gået bort, fredag
den 26. maj. Det var en stor sorg vi i klubben modtog budska-
bet om Erlings sygdom, og efterfølgende hans død, Erling brev
72 år. Vi i klubben fulgte ham på han sidste rejse, på en flot
forårs dag, er helt ville være i Erlings smag, han elskede natu-
ren og var et rigtig stort naturmenneske, de mange år på
Grønland sad dybt i ham, han var meget glad for at, han og
hans kone Elva nået at gense Grønland ved en tur dertil i vin-
ter. Erling var udlært radiomekaniker og arbejdede såvel i
København, Grønland og indtil sin pension på kasernen i
Odense. En rigtig god amatørkammerat har vi mistet, altid i
godt humør, meget hjælpsom, og styrede en sikker hånd klub-
bens kaldesignal OZ5HCA. På fielday kunne vi også være sikker
på Erling, lige til det sidste mødte han op med telt og sovepo-
se, og helst en eller to af børnebørnene for at deltage fra fre-
dag til søndag. Da vi fik chancen for at sende fra Sprogø fyr på
fyrtårns-weekend, var Erling med det samme frisk det måtte vi
ikke gå glip af, siden har han dannet fast team med OZ3MK på
fyrtårns-weekend mange steder på fyn og ørene. Det blev også
til en enkelt teamtur til fyrskibet i Ebeltoft.
Erlings plads i klubben er nu tom - vi ved den bliver svær at fyl-
de igen.
Vores tanker går også til hans kone Elva, med tak for de man-
ge gange vi måtte låne Erling når vi skulle ud og "lege", til
børn og børnebørn som også har et stort savn.
Æret være Erlings minde.

OZ5JQ Kurt og OZ3MK Mikael
P.v.a  OZ3FYN Odenseafdelingen 

OZ5KY
Jeg har den beklagelige meddelelse, at OZ5KY Knud Jensen er
gået silent key. Han døde efter længere tids sygdom tirsdag d.
23/05/2006 kl. 0730. Knud var aldrig bange for at give et nap
med, hvis nogen havde brug for hjælp. Han har også inspireret
nogle af vores nuværende radioamatører, bl.a. OZ2RLT Rene.
Savnet af ham vil blive stort, både fra hans familie, samt dem
han kendte fra sin tid i Grønland.
Æret være hans minde

OZ2KNL Kåre & OZ2RLT Rene.
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Læsernes mening

OZ9HN
Helmuth Nielsen sov stille ind den 3. maj, -stillede træs-
koene for at bruge Helmuths eget udtryk-,
og med ham har EDR-Grenaa Afdeling mistet sit man-
geårige æresmedlem og den danske radioamatørverden
endnu en stout skikkelse..
Efter sin opvækst og ungdom på Sjælland flyttede Hel-
huth teltpælene til det jydske, hvor de i det sidste halve
århundrede var plantet på Glentevej, hvor han boede
sammen med sin hustru Grethe, som han desværre miste-
de for 15 år siden, og sønnen Gert, som senere med sin
familie kom til at bo nabo til sine forældre .
Helmuth erhvervede sin licens for mere end 50 år siden,
og den er blevet brugt i rigt mål indtil de seneste par år,
hvor energien og måske hørelsen ikke rakte så langt
mere.. Helmuth havde i alle år sit radiorum i husets kæl-
der, et rum der først og fremmest fortalte om interessen
for amatørradio, væggene var prydet med kort over hele
Verden med et imponerende antal nipsenåle som marke-
ring for førte QSO´es, røde for HF, grønne for VHF samt
hvide, der  viste stationer, han havde haft mere end 10
forbindelser med, endvidere var der plancher med inter-
essante QSL-kort fra alverdens lande, vel nok flest fra
USA, men kort fra Kong Hussein af Jordan og Kong Juan
Carlos fra Spanien manglede heller ikke. De kort, der ikke
var plads til på væggene, var opbevaret og sorteret i kas-
ser, dem var der indtil flere af. I samme  rum fandtes selv-
følgelig også Helmuths radiostationer, hvorfra han  hav-
de næsten daglig kontakt med flere amatører i udlandet,
og mange af hans projekter, herunder et par sjove "mod-
standsmænd" og "kondensatorfigurer" sammenloddet
af ukurante komponenter.
Muligheden for ovenstående beskrivelse kommer af, at
Helmuth i mange år stillede sit radiorum
til rådighed for EDR-Grenaa afdeling som samlingslokale,
en good will, som vi i afdelingen kun kan være taknem-
melige for, i øvrigt var Helmuth kasserer og QSL-mand for
afdelingen i mange år. Begge dele førte til, at Helmuth i
1983 blev indstillet til- og fik tildelt EDR´s gule nål og
siden da har været æresmedlem af Grenaa Afdelingen.
Vi i EDR-Grenaa Afdelingen vil altid mindes Helmuth som
et hjælpsomt, imødekommende og hyggeligt mennne-
ske, altid parat med et godt råd, en god historie eller
beretning  enten fra hans mangeårige virke som  chauf-
før ved Grenaa´s bybusser eller fra hans radioamatør-
mæssige baggrund, det hele fortalt med Helmuth´s helt
specielle lune.
Fra EDR-Grenaaafdeling vil vi hermed gerne udtrykke et
ære være  OZ9HN Helmuth's minde
På Grenaa-afdelingens vegne

OZ1AYN, Børge

Elektrosmog, hurtigsnak og bandeord på 80 meter
Efter en pause på over 20 år fik jeg igen lyst til at kom-
munikere på kortbølgebåndene - men sikken en over-
raskelse!

Det er en plage at køre 160, 80 og 40 meter på grund
af al den elektrosmog, der er i omgivelserne, både led-
nings- og æterbåret. Switching mode forsyningerne til
lavvolts halogenbelysning og computerudstyr er så
dårligt konstrueret, at de  støjer på de harmoniske af
switching-frekvensen. Nogle af dem kan man endda
tydeligt høre på 20 meter båndet. Det står også skidt
til med alle de edb-netværk, vi omgiver os med. Lange
og uskærmede ledninger igennem husene er ideelle
antenner og udstråler modulationssignaler fra netvær-
ket. Den eneste rigtige løsning på støjproblemet er at
flytte langt ud på landet, men det har jeg ikke lyst til.
Jeg bor udmærket i en forstad til Odense.

Mit gamle favoritbånd, 40 meter, er blevet totalt over-
fyldt med diverse contester og hurtigsnak, og det er
kun lidt bedre på 20 meter. Hvis modparten gider sva-
re på opkaldet, afvikles QSO'en så hurtigt, at jeg hver-
ken får navn, QTH eller lidt teknisk beskrivelse. Kun
QSL kort har interesse.

På 80 meter båndet krummer jeg tæer, når jeg lytter på
de danske amatører, der driver en QSO ring omkring
3770 kHz. Ud over at de næsten aldrig siger deres kal-
designal, bruger de et grimt sprog, fyldt med bande-
ord og eder. Det er meget beskæmmende og bestemt
ikke i overensstemmelse med licensbestemmelserne. I
gamle dage overvågede daværende P&T regelmæssigt
båndene og greb ind ved alvorlige overtrædelser. Nu
er al overvågning nedlagt (Reersø Radio kører ube-
mandet), og trafikken er overladt til kræfternes frie
spil. Jeg skal love for, at det bliver udnyttet!

Spørgsmålet er så, om jeg igen går QRT og bliver tavs.
Måske er løsningen at køre på det contestfrie 17 meter
bånd, måske er løsningen at vente til solplettallet igen
stiger, og der igen kan køres på 15 og 10 meter. Jeg ved
det ikke - det var i hvert en stor skuffelse "at komme
tilbage".

OZ8ZY
Jørgen Jensen

Thujavej 139
5250 Odense SV

Rod i handel
I sidste nummer bragte vi et indlæg med ovenstående
overskrift. Beklageligvis fremgik det ikke, at redaktio-
nen, som vi altid gør i tilfælde, hvor en amatør kritise-
res/omtales, skriftligt havde orienteret OZ3LS om ind-
lægget og opfordret ham til at indsende en kommen-
tar.
Desværre fik redaktionen trods flere forsøg ikke kon-
takt med OZ3LS inden OZ juni gik i trykken.
Midt i juni modtog vi imidlertid følgende kommentar-
fra OZ3LS: 
Jeg har haft en periode med diverse indlæggelser, som
har medført en del frustration, der har ikke været tale
om søforklaringer. Ang. OZ1CJS, så fik han instrumen-
tet da jeg var hjemme, dog for sent, hvilket jeg bekla-
gede til ham.
Ang. OZ1CYS, så gav jeg ham besked om, at instru-
mentet var solgt til førstnævnte, men da havde han
sendt checken, som jeg straks retunerer, den er selvføl-
gelig ikke hævet.

Mvh. OZ3LS. Jeg beklager.

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.



OZ Juli 2006 ______________________________________________________________________________ 447

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: OZ1FF, Kjeld B. Thomsen, 
telf. 7352 6050

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: OZ1CFA, Brian Marcussen, 
telf. 2332 6595

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: OZ2JBR, Jens B Rasmussen, 
telf. 5657 8142

EDR-LOLLAND-afdeling:
Formand: OZ1BSS, Søren Jørgensen, 
telf. 5476 1155

EDR-LOLLAND-FALSTER-afdeling:
Formand: OZ4LR, Lene Rask, 
telf. 4167 3038

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:
Formand: OZ1FJB, Lars Erik Hinrichsen,
telf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDR-VEJLE-afdeling:
Formand: OZ3BNL, Ole Christiansen,
tlf.:28 30 38 32 

EDR-VESTFYN-afdeling:
Formand: OZ6MU, John Blaabjerg
telf. 6482 5005

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

Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger
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Betafon...............420, omsl. v. bagsiden

Blaabjerg design ...............................402

DIXIT grafisk......................................386

Norad.................................................388

OZ6AV ...............................................448

Radioamatørernes forlag ApS

..... 386, 397 omsl. v forsiden, bagsiden

RF-Connection...................................386

VRT transformer ApS........................407

Århus Nord camping ........................402

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 rabat ved flere indrykninger,
mulighed for opsætning m.v. hos annonceafdelingen.

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

Annonceindex

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

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

Sælges: I dødsboet efter OZ4NL Henning Larsen,
sælges følgende effekter:
IC  735 HF-radio kr. 3000,00. Ny ECO, 3 element 10-
15-20 meter antenne kr. 2200,00 Ny ECO, 3 ele-
ment, 50 MHz antenne kr. 450,00. Ny ECO, Log-Peri-
odisk, 144/434 MHz antenne med elevationsrotor
kr. 500,00. Meget kraftig hjemmebygget rotor med
styreboks, der udlæser retningen digitalt i grade kr.
600,00. Tektronix oscilloscope, type 468 B med spec-
trumanalyzer kr. 2000,00. Tektronix oscilloscope, 4
kanals, 500 MHz kr 2500,00. Philips rørdykmeter,
type GM 3121/03 kr 250,00. Grundig rørdykmeter
kr. 250,00. St. Nordisk morsenøgle kr. 400,00.
Amplidan morsenøgle  kr. 350,00. SWR/Powerme-
ter, se OZ 9/98 kr. 400,00. FET-Voltmeter, se OZ 8/99
kr. 250,00. Kunstantenne, oliekølet, 1 kw kr. 300,00.
Multimeter, ABB-metrowat, type MA5D kr. 300,00.
Stepattenuator 1 dB til over 80 dB kr. 50,00. Labo-
ratorie strømforsyning, 2x30 v/2 A, + 5v/3 A
kr.300,00. SWR/Powermeter, Leader/LPM 885,
1000W kr. 400,00. Weller loddestation kr.  400,00.
Variotransformator, 0 - 250 v/2,5 A kr. 250,00. En ca.

28 meter høj antennemast. På masten sidder en 5

element 10, 15 meter antenne, en 4 element fullsi-

ze 20 meter antenne, en 144 MHz og en 434 MHz

GP-antenne. Masten med antenner kan erhverves

ved selv at fjerne den.

OZ2JA Jens Ancher,  Tlf. 64 41 15 92

Sommer-QTH på Skagen

Hytte eller værelse m adgang til bad og toilet. Kogefacilite-
ter til lettere madlavning. - med adgang til 18 m. gittermast

Tlf. 98 44 31 35 / 50 85 31 35
Ring om pris. Vy 73 de OZ6AV


