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Redaktionelt
Den kommende sæson

I skrivende stund er temperaturen udenfor tæt på de 30 grader. 
Varmen gør, at det er ret umuligt at foretage sig meget andet end at sidde stille i skyggen og læse
OZ
Det er ikke mange OZ'er at høre på båndene, så de fleste danske radioamatører er formentligt taget
på ferie eller i det mindste rykket udendørs og lader for en tid stationen passe sig selv.

Når disse linier læses, viser kalenderen, at over halvdelen af den sidste sommermåned - august - er
gået, og selvom solen stadig kan indbyde til udendørs sysler, så nærmer den tid sig, hvor temperatu-
rerne er mest til indendørs aktiviteter - herunder amatørradio.

Vores hobby er karakteriseret ved, at den kan dyrkes af den enkelte uden at han/hun skal bevæge sig
udenfor hjemmets fire vægge, eller at man skal melde sig ind i en klub eller forening.

Det indebærer imidlertid ikke at amatørradio er en usocial hobby -. når man sætter sig til stationen
kommer man i kontakt med mange andre mennesker. I øvrigt meget forskellige mennesker, der har
det til fælles at de er radioamatører 
Men det indebærer, at amatørradioforeningerne: Lokalafdelinger og landsforening, har et rekrutte-
ringsproblem, som f.eks. de fleste sportsklubber ikke har.

Det er ikke nok at skabe interesse for verdens bedste hobby.
EDR og lokalafdelingerne skal også have et tilbud, som giver den enkelte radioamatør "valuta for
pengene." Ellers bliver de nye radioamatører ikke medlem af landsforening og lokalafdeling.

I mange EDR lokalafdelinger går det godt. Bestyrelsen og dens hjælpere søsætter arrangementer, som
afdelingens medlemmer møder op til, medlemmerne synes de får udbytte af møderne og gør reklame
for afdelingen, hvilket tiltrækker nye medlemmer.

Desværre er der også lokalafdelinger, der fører en mere hensygnende tilværelse:
Det er svært at få nogen til at gå ind i bestyrelsen.
Når det arrangeres andet end "kaffe på kanden og øl i skabet" så kommer der alt for få.
Der kommer ingen nye
Medlemmerne gider ikke engang fortælle, hvad de vil have.

Undertegnede hævder ikke, at have de vise sten, men det er min påstand, at hvis der sker noget i en
afdeling, så kommer medlemmerne også.
Det er ikke sikkert, der er mere end to deltagere i det første byggeprojekt; men gennemfør alligevel
og lad deltagerne vise, at det at bygge noget i en afdeling ikke altid handler om at få et færdigt
brugsapparat - det er selvfølgelig ikke uden betydning - men lige så væsentligt drejer sig om aktivi-
tet, fællesskab og sammenhold.
Det samme gælder andre aktiviteter. Det er det, at der sker noget med relation til amatørradio og
fællesskabet, der er væsentligt
Det er lokalafdelingens ansvar at uddanne nye radioamatører. Licenskurser, morsekursus og tekniske
foredrag er klassiske aktiviteter, der stadig burde kunne tiltrække deltagere; men er det de samme
gamle amatører, der møder hver gang, så var det måske på tide at tænke på alle de nye modulati-
onsarter, hvor computeren kombineres med amatørradio.
Som OZ8AAZ skriver side 498, så er det der, “kunderne hopper på vognen”.
Der er altså masser af muligheder, det er bare med at komme i gang rundt om i afdelingerne, så sæso-
nen 2006-2007 kan blive fyldt med amatørradio.

Og glem så ikke at skrive i OZ om jeres resultater - gode som mindre gode, så alle vi andre kan nyde
godt af jeres erfaringer og ideer.

HR
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Fremdrift
Hvem har de vise sten, og dermed berettiget til fremdriftsskruen!
Den er ikke indført endnu, så måske det var en måde at komme vide-
re på. 
Er vi nået til det punkt i EDR (point of no return), eller er det menin-
gen at sidste mand skal lukke og slukke. Det sidste ville være kata-
strofalt.
Hvad gør vi så lille du. GB folket har prøvet at nå de unge håbefulde
mennesker ved at køre rundt i landet, med et mobil radio schak, skal
vi prøve dette?  Den race som en del af os tilhører - den nysgerrige
også kaldet eksperimenterende radioamatører - er ved at være en
død sild. 
Denne almindelige race af homo sapiens set i radio sammenhængen,
de er begge på et fortidsstadie, og har det tilfælles, at de er samlere
og jægere i ordets bogstaveligste forstand.
Jeg tror ikke der er mange tilbage der bygger en spille selv i dag Man
letter negerknoglen og bestiller en i "plastik", med en eller flere
knapper end den forrige, der ellers fungerede upåklageligt.
Denne uhelbredelige sygdom hedder "knappomani", og disse dyrt
indkøbte nye kapper kommer med garanti kun i brug, når "dyret"
skal prænsenteres og retfærdiggøres overfor lille mor.
Summa summarum, vi kan højst strække det til at lave en ekstra pow-
er supply eller lidt antenner.
EDR's nye foldere er et ganske udmærket supplement til vores hob-
by og forening, men de drukner mellem alle de andre, der står på
skolerne, bibliotekerne, og hvor der nu ellers er sådan nogle op-
hængssteder.
Så skal vi gøre os forhåbninger om at gøre vores hobby mere synlig,
så skal vi dvs. afdelingerne ud og prænsentere os selv evt. med et
andet image end det der foregår på visse bånd. Det kan jo jage man-
ge væk, da man nemt kunne tro, at sådan foregår det altså her.
Ikke sagt at vi ikke kan eller må drille hinanden lidt -det er jo en del
af den menneskelige natur - men  på en ordentlig måde.
og i en ordentlig tone.

Vy 73 de OZ7MV-OZ9UI
Erik
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Feedere og multibånds-dipoler
Af Rolf Schick, DL3AO

I mange år var langtrådsantenner forfatterens
favorit til portabelbrug. Man brugte bare den
gode, gamle regel fra amatørradioens barndom:
Så højt og frit som muligt, og ikke for kort. Sam-
me princip anvendte jeg i et kvistværelse hvorfra
en 20-40 m lang tråd blev udspændt. En anten-
netuner passende til 100 W stod i vindueskarmen
eller på altangesimsen, og den var forbundet til
stationen med et par meter coax-kabel. Som
elektrisk modvægt tjente nogle tråde af forskel-
lig længde, og de lå på gulvet. Ydermere var alle
metalgenstande såsom altangelænder, lynafle-
der og tagrende forbundet til tuneren. 

Tiderne har imidlertid ændret sig; selv i små pro-
vinshoteller findes der HF-følsomme anlæg. Det
fik jeg at mærke på den italienske ø Stromboli
da jeg forstyrrede dataoverførslen fra vulkan-
overvågningen, og da jeg i Santorini blokerede
telefonsystemet. 
Det gik ikke bedre på Las Palmas hvor de elek-
troniske dørlukkere begyndte at klikke når jeg
sendte. Jeg lærte at vagabonderende HF ikke er
til at spøge med!

Symmetri formindsker forstyrrelser
På hjemme-QTH'en opnåede jeg en drastisk for-
mindskelse af indstrålingen i ledningsnettet ved
omhyggelig symmetrering af strømmene i paral-
leltrådsfeederne til mine dipol- og loop-anten-
ner, selv ved QRO-drift. Og det forbavsede mig
at denne metode til HF-undertrykkelse fungere-
de bedre end når jeg brugte coax-kabler, endog
med forskellige former for drosler på disse. Til-
med blev støjen i radioen fra huset selv reduce-
ret betydeligt. Derfor var det nærliggende til rej-
sebrug at anvende antenner der inddrog omgi-
velserne mindst muligt i deres HF-felt. Det gæl-
der f.eks. en symmetrisk fødet dipol der arbejder
uden HF-jord.  
Når man bruger antenner der ikke er fødet midt-
på (FD-4, f.eks.) eller vertikalantenner (GP), er
det svært at undertrykke udstråling fra feederne
med tilhørende kobling til 230 V nettet. 
Endnu mere kritisk ser det ud når det drejer sig
om langtrådsantenner. Man kan betragte dem
som totråds-antenner hvor den ene halvdel
optræder som jord og inddrager alle elektriske
ledere i nærheden.

Bygning af multibånd-dipoler er altid et kom-
promis. En feeder bestående af coax-kabel er
nem at føre ind i huset, men forudsætningen er
at antennens impedans ikke afviger væsentlig
fra kablets egen impedans. Endvidere er der pro-
blemet med overgangen mellem en symmetrisk
dipol og et usymmetrisk coax-kabel. Det ind-
skrænker anvendelsen til stort set kun ét bånd.
Vil man køre radio på alle otte bånd fra 80 til 10
m, kan man tage W3DZZ princippet i brug med
spærrekredse til opdeling af antennen, og en
sådan antenne er det ikke altid let at få anbragt
ude i naturen. Den hjemme fra shacket kendte
brug af en tuner er ganske vist løsningen på
multibåndsdrift, men som så mange andre bru-
ger forfatteren en fiberglasmast til portabel-
brug. Stangens top bærer tråddipolens midt-
punkt og kan slet ikke bære en større tilpas-
nings-anordning. 

En tuner direkte i dipolens fødepunkt - det er ganske vist den ideelle løsning, men ikke altid til at rea-
lisere mekanisk. Så er der jo paralleltrådsfeederen; men dens indføring i shacket frembyder også ofte
mekaniske problemer. Tilbage er, står G5RV-princippet. Artiklen er skrevet af Rolf Schick, DL3AO, og
oversat og bearbejdet fra CQ DL af OZ5RM, Geelskovparken 12, 1., 2830 Virum.
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Figur 1: G5RV antennen

Så er der intet andet at gøre end at foretage
impedanstransformationen nede ved stationen -
ofte med et højt SWR på feederen til følge. Og
bruger man coaxialkabel, bliver tabene derfor
for høje.

Kan G5RV-princippet så bruges?
Louis Varney, G5RV, fremlagde i 1966 et originalt
forslag til bygning af en multibånds-dipol. Ved
at vælge en særlig længde til dipolen og kombi-
nere den med en paralleltrådsfeeder (af ham
kaldt "tilpasnings-ledning") af en vis længde
fremkommer der ved enden af feederen et ikke
alt for højt standbølgeforhold (SWR) som så gør
det muligt at tilslutte et coax-kabel af en vil-
kårlig længde (figur 1). De bånd der kom til i
1966, og den ikke optimale overgang fra et sym-
metrisk til et usymmetrisk kabel kan nok få én til
at tænke sig om igen.

Figur 2a: Strømfordeling ved overgangen mel-
lem coaxialkabel og den symmetriske tilpas-

ningsledning. 0

Figur 2b: Sådan kan man fremstille resultatet af
overgangen mellem coaxialkabel og tilpasnings-

ledning. 

G5RV-konceptet forbedret
Udgangspunktet for tabellerne 1 - 3 er en vand-
ret dipol af 31 m længde (= en "fullsize" G5RV)
af 1 mm tråd i 12 m højde over jord med en mel-
lemgod ledningsevne. Længden af tilpasnings-
ledningen er 9,6 m og med 410 Ohm impedans
(Wireman 450 Ohm twinlead) samt forkortnings-
faktor 0,91. Længden af de tre angivne coax-
kabler (RG-58, KOKA-799 og symmetrisk feeder
lavet af KOKA-799) andrager i alle tre tilfælde 10
m. Tabellerne viser indgangsimpedanser, SWR,
tab og værdier for et L-led for transformation til
en senders 50 Ohm i en opstilling med dipol > til-
pasningsledning > coax-kabel > L-led > sender-
udgang. Tabellerne afspejler også den historiske
udvikling af G5RV. Denne antenne blev i sin tid
konstrueret med en strålerlængde på 3 x λ/2 og
en tilpasningsledning på en halv bølgelængde
elektrisk længde til 20 m båndet. For enden af
paralleltråds-feederen (mod senderen) optræder
der ikke bare på 20 m gunstige impedanser for
75 Ohm eller 50 Ohm coaxialkabel, men også på
40 og 80 m. Trods en strålerforkortning på
næsten 25 % i forhold til en halvbølgedipol viser
feedertabene for 80 m båndet sig at være for-
bavsende små. Ikke mindst disse fordele har
gjort G5RV til den mest udbredte multibånd-
dipol i verden. Søger vi på Internettet, finder vi
hundredvis af indlæg med beskrivelser, bygge-
vejledninger og salgsannoncer.

På de andre bånd (bortset fra 12 m båndet) ser
energitabene værre ud, og disse tab skyldes et
højt SWR på det coax-kabel der fører videre til
senderen. Det må derfor anbefales at holde det-
te kabel så kort som muligt og købe den bedst
mulige kvalitet (= små tab).  De under KOKA
anførte værdier henviser til coax-kablet KOKA-
799 fra firmaet Hirschmann. Det er til at få til en
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Tabel 3: Afleveret effekt i Watt i fødepunktet af en G5RV ved
100 W. 450 W: 20 m lang 450 Ohm Wireman paralleltrådsfee-
der hele vejen fra antenne til station. RG-58A: 9,6 m tilpas-
ningsledning (450 Ohm) plus 10 m RG-58A coaxialkabel. KOKA
150 Ohm: 9,6 m 450 Ohm feeder plus 10 m symmetrisk coaxial-
kabel. 
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rimelig pris. De anførte dæmpningsværdier er
1,9 dB/100 m for 3,5 MHz og 2,8 dB/100 m for 28
MHz, impedansen er 75 Ohm og forkortnings-
faktoren er 0,80.

I tidens løb er der fra skribenter og fabrikanter
kommet talrige forslag (andre dimensioner) til at
holde impedansen lav ved coaxial overgangen,
især på 15 og 10 m. Resultaterne er i alle tilfæl-
de beskedne: En forbedring på ét bånd fører
nemlig uvægerligt til dårligere forhold på et
andet bånd. Det kan man påvise med PC-pro-
grammer som EZNEC af Roy Lewallen, W7EL og
Transmission Line Program (TLW) af N6BV.
G4FGQ har skrevet et letanvendeligt og gratis
DOS-program som kører fint under Windows,
Dipol3, og det giver en hurtig beregning af til-
pasnings- og kabelværdier i rækken dipol-fee-
der-senderudgang, og hvor man kan indsætte
mange parametre. (Der er en mængde andre
beregningsprogrammer samme sted. Søg efter
G4FGQ på Nettet. '5RM).

Figur 3: Parallelkobling af coaxialkabler.

De laveste HF-tab
Føder man en multibåndsantenne vha. en høn-
sestige eller twinlead feeder (med huller udstan-
set), kan man forvente de lavest mulige tab af
HF-energi. Ved portabel-brug fører dette imid-
lertid ofte til problemer med hvordan man skal
anbringe feederen. Den eventuelt overflødige
længde af en sådan feeder kan man fordele på
en eller anden kunstfærdig måde når det drejer
sig om derhjemme, og man har nok ikke særlig
lyst til at klippe af den hver gang man skal bru-
ge den et andet sted. 
Det ender nok med at man, på trods af de lidt

større tab, holder sig til G5RV-princippet, dvs. en
tabsfattig paralleltrådsfeeder udenfor og coax
resten af vejen ind i huset. Kaster man imidlertid
et blik på tabellerne i denne artikel, ser man hur-

tigt at brug af letvægtskablet RG-58 ikke er
særlig tillokkende pga. tabene, mens RG-213
allerede pga. sin vægt næppe er ideelt til porta-
belbrug. 
Holder vi os alligevel til 50 Ohm kabel til forbin-

delsen mellem 450 Ohm feeder og station, viser
det sig at indgangsimpedanserne nede hvor kab-
let slutter, på nogle bånd afviger så meget fra 50
Ohm at man ikke kommer uden om at bruge et
transformationsled. Her kommer den slags 75
Ohm fjernsynskabler der sælges i byggemarke-
der til brug ved TV-satelliter ind i billedet. De er
ganske vist lidt tykkere end RG-58, men dog 3
mm tyndere og med lavere tab end RG-213.

Problemer ved tilkoblingen
Et tema der ofte diskuteres heftigt blandt ama-
tører, er de problemer og løsningen på dem der
optræder ved overgangen fra en usymmetrisk (i
forhold til jord) senderudgang til et symmetrisk
antennesystem. Ved G5RV er det altså overgan-
gen mellem coax-feederen og tilpasningslednin-
gen. Her mødes to ledere fra paralleltrådsfeede-
ren med 3 fra coax-kablet: Inderlederen samt de
to ledere som dannes af inder- og ydersiden af
skærmen. Ved gode coax-kabler er, er inder- og
ydersiden af skærmen pga. skineffekten adskilt
med høj dæmpning, og så indtræffer den til-
stand i overgangsstedet som er vist i figur 2a. I
overgangspunktet mellem coax-kablets skærm
og tilpasningsledningen (A) deler strømmene sig
i forhold til impedanserne mellem tilpasnings-
ledningen og ydersiden af coax-skærmen. Det
virker som om man anbragte en tilfældig tråd
fra den ene side af parallelledningen og statio-
nen (figur 2b).  For at I1 skal blive lig med - I2 på
tilpasningsledningen, skal I3 reduceres mest
muligt, og det kræver en høj impedans på yder-
siden af coax-kablet og en lav impedans på
enden af tilpasningsledningen. Ganske vist kan
yderlederne på coax-kabler udvise højomske
værdier, men det er stærkt afhængigt af kabel-
længden. Man må så opnå en effektiv og frem
for alt bredbåndet forøgelse af impedansen med
balun-transformatorer.

De kan bestå af toroidkerner af ferrit som man
trækker over coax-kablets kappe, eller man vik-
ler en del af feederen rundt om en stav eller en
kerne af ferrit. Princippet er det samme: Man
forsøger at undertrykke strømme af samme fase
på en parallelledning eller strømme på ydersiden
af et coax-kabel. Tilbage bliver så strømme i
modsat fase, og de påvirkes ikke nær så meget
som common-mode strømmene. Når disse redu-
ceres til nul, har vi en tilstand af modfase i trå-
dene og dermed i fødepunktet. Ledningen virker
nu som feeder og ikke som antenne!
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Når der alligevel er en del usymmetri
I praxis kan en balun, alt efter sin opbygning,
ikke levere den ønskelige en impedans der er 10
gange højere impedans end indgangsmodstan-
den på tilpasningsledningen. Resultatet er usym-
metri på dipolens halvdele, feedere der stråler
og uønsket HF på senderens chassis. John Belro-
se, VE2CV, og andre har påpeget at ved en G5RV
antenne er det ikke særlig effektivt at indsætte
en balun i overgangen mellem de to kabler. For
at undgå dette dilemma erstattede jeg coax-kab-
let med en parallelkobling af to coax-kabler
(figur 3). Den resulterende impedans af to 75
Ohm kabler bliver så 150 Ohm. Indrømmet, tabe-
ne i denne del af feedersystemet er de samme
som ved et enkelt 75 Ohm kabel og kan ikke
måle sig med de små tab i 450 Ohm delen, men
ved brug af det nævnte fjernsynskabel holder
tabene sig inden for rimelige grænser.

Forsøg på tilpasning
Omsætningen af det nu symmetriske feedersy-
stem til senderens usymmetriske udgang kan nu
ske i shacket. DL1DA, Kurt Schips, konstruerede
engang en antennetuner, og den har vist sin
værdi hos mig i lang tid og med adskillige anten-
ner. Han foretog forsøg for at se om denne
usymmetriske tuner kan anvendes med en accep-
tabel strømsymmetri som resultat (figur 4).  Til
eksperimenterne brugte han en standarddipol
med 20 m samlet længde, og til afprøvning af
strømsymmetrien på 450 Ohm kabel har G6XN's
HF-strømmåler vist sig nyttig (figur 5a og b).
Men hvordan måler man så strømsymmetri på en
coax-parallelfeeder? Her kan VE2CV's forslag
måle den strøm som flyder mellem feederens
sammenloddede skærme nede ved senderen og
senderstel. Den bør være så lille som mulig.
Målingen sker med en såkaldt strømtang bes-
tående af en ringkernetrafo, diodeensretning og

et drejespoleinstrument.  For at få et overblik
over de afsatte tab i en strømbalun brugte jeg
"fingerspids-metoden". Jeg lod jævnstrøm løbe
gennem en FT-114 kerne med 3 cm diameter og
beviklet med modstandstråd. Når der afsattes 5
W tab heri, og temperaturen i kernen ikke læn-
gere steg, viste det sig at kernen havde en tem-
peratur på 50 grader (med 20 grader stuetempe-
ratur).

En antennetuner (ATU) med og uden balun
To spørgsmål trænger sig på: 1) Kan man med en
usymmetrisk opbygget ATU og en balun opnå til-
nærmelsesvis ens modtaktstrømme på en sym-
metrisk feeder? 2) Skal balunen anbringes mel-
lem sender og ATU eller mellem ATU og feeder?  

Den seneste tid har der været en tendens til at
indsætte (strøm)balunen i indgangen af ATU'en.
Man gik ud fra at balunen her ikke udsættes for
samme høje SWR som på feedersiden og må tåle
stærke blindstrømme. Denne antagelse beror
åbenbart på en fejlslutning. Som W7EL og W9CF
har vist påvist analytisk, spiller det mærkeligt
nok ikke nogen rolle for undertrykkelse af mod-
taktstrømme om balunen placeres på indgangen
eller udgangen af tuneren. Det er imidlertid
overvejende modtaktstrømme som fremkalder
tab i balunen og belaster den termisk.  Herefter
vil jeg fortælle om nogle målinger på 7, 14 og 18
MHz på en dipol med 20 m længde og forskelli-
ge længder feeder. En usymmetrisk ATU uden
balun frembragte på begge sider af parallel-
trådsfeederen (450 Ohm Wireman twinlead) højst
forskellige strømme. Et par meter fra tuneren
var strømmene på den side af feederen der var
forbundet til den "varme" udgang, 3-4 gange
stærkere end på den overfor liggende tråd, og
disse værdier steg ved et højere SWR.  Jo længe-
re man kom væk fra tuneren reduceredes dette

Figur 4: DL1DA's ATU. I stedet for de to drejekondensatorer er det
nok for til L-leddet med én drejekondensator med omskifter. På
udgangen ses den symmetriske coaxialfeeder.
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forhold dog, formodentlig pga. den "varme"
tråds udstrålingsdæmpning. Helt tydeligt viste
det sig at når man fødede i et spændingsmaxi-
mum, var "omstrejfende" HF stærkt afhængig af
omgivelserne og temmelig uberegnelig.  Som
næste skridt viklede jeg otte vindinger RG-174
coax om en FT-82-43 ferritkerne og indsatte den
i indgangen af DL1DA's tuner. Nu gik det strax
bedre: Jo tættere ved strømmaximum på feede-
ren man målte, jo gunstigere var symmetrerin-
gen på feederen, og ved en lavohms indgang
med kun lidt blindmodstand gik G6XN's strømin-
dikator i midten af feederen helt tilbage på nul
(fig. 5b).

Kun lidt varme ved 100 W
Ved belastning med 100 W "key down" var det
næppe til at mærke nogen varme på kernen
trods den lille størrelse. Tabene var formodentlig
under 2 W, og det var næsten ikke til at se for-
skel om kernen var anbragt foran eller efter
tuneren.  Når der forekom højere impedanser
(over ca. 100 +/-     j100 Ohm), blev strømmene på
feederen mere og mere forskellige, og varmeud-
viklingen i toroiden var lidt højere. Balunens
drosselvirkning var åbenbart ikke tilstrækkelig.  I
næste forsøg forringede jeg med vilje symmetri-
en i forhold til omgivelserne på den ellers ret frit
hængende dipol. Den ene side hang nu kun lidt
over husets tag, og feederen blev bøjet til den
ene side. Men stadig afhang de "skæve" feeder-
strømme først og fremmest af hvor høje impe-
danserne var. Ved impedanser omkring 50 ohm-
fungerede balunen stadig uden at blive væsent-
lig varmere; trods den fysiske ubalance bevirke-
de strømbalunen at der var nogenlunde ens
strømme i feedersiderne. Det er dog yderst tvivl-
somt om udstrålingen fra dipolen under disse

forhold er lige så god som når den er frit
ophængt. Det viste sig da også at selv små
ændringer bort fra fødning i et strømmaksimum
medførte betydelig opvarmning af balunen. Den
usymmetriske antenneophængning frembragte
altså "common mode" strømme.  Foruden balu-
nen i tunerens indgang satte jeg endnu en ind
på udgangen. Den bestod af en ferritkerne med
10 cm diameter (permeabilitet: 400) og beviklet
med 8 vindinger 75 Ohm twinlead. Denne balun
gav en overraskende god strømsymmetri over et
stort SWR-område. Men pga. antennens usym-
metri gav de ret store common-mode strømme
en ganske tydelig opvarmning når indgangsim-
pedansen var høj.

Symmetrisk ATU med balun
Så forsøgte jeg om man kunne opnå en forbed-
ring af strømsymmetrien og virkningsgraden
med en symmetrisk tuner, stadig med henblik på

Figur 5b: Her viser instrumentet nul i midten af
en paralleltrådsfeeder med strømsymmetri.

Figur 5a: Diagram over G6XN's strømmåler til kontrol af strømsymmetri i parallelledninger.
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den skævt ophængte antenne og de tilfælde
hvor der optrådte store impedanser i feederen.
Jeg brugte stadig DL1DA's ATU, men modificere-
de den så jeg fik en symmetrisk tuner, stadig
med den lille balun i indgangen. Nu er det van-
skeligt at få fat på en kondensator med split
stator, så jeg bibeholdt den hidtil anvendte dre-
jekondensator, mens induktiviteterne fik den
halve værdi. Som ved den første ATU-udgave var
der ingen problemer ved impedanser der lå
omkring 50 ohm og blindmodstande var små.
Men efterhånden som impedanserne og blind-
modstandene gik i vejret, viste denne tuner sig
tydeligt overlegen, også når belastningen var en
usymmetrisk ophængt antenne. Selv med 200 W
effekt og key down i et minut kunne jeg næppe
mærke nogen opvarmning af ringkernen.

Tilpasning via en svingkreds
Når man gerne vil dække alle bånd, viser det sig
at de klassiske opstillinger med at føde en "høn-
sestige" over en linkspole i serie- eller parallel-
kobling, bliver volumenmæssigt temmelig store,
undtagen til QRP. Når man skal pakke kufferten,
dur det jo ikke at tuneren fylder fire gange så
meget som transceiveren. Tilmed er det min erfa-
ring at med en sådan ATU (uden balun, det skul-
le jo ikke være nødvendigt her) bliver feeder-
strømmene ved usymmetrisk ophængte anten-
ner hurtigt meget forskellige - i modsætning til
tunere af L-led typen med strømbalun. Fordelen
med den sidstnævnte type er at selv med høje
standbølgeforhold på feederen kan man opnå
en tilpasning uden større tab.

Opsummering
Det her beskrevne antennekoncept efter G5RV
princippet hvor feederen er opdelt i en tabsfat-
tig paralleltrådsledning og et coax-kabel der er
let at arbejde med ved indføringen i huset, og
som alligevel bibeholder symmetrien, opfylder i
praxis de opstillede krav. Selv uden HF-jord kun-
ne jeg ikke spore HF-indstråling på elektriske
apparater i nærheden. Det spiller tilsyneladende
ikke større rolle for et symmetrisk feedersystem
om dipolen hænger vandret eller i V-form. Ved
antenneformer der ikke afviger alt for meget fra
normerne, er et usymmetrisk L-led med en min-
dre ferritkerne beviklet med coax-kabel tilstræk-
keligt. Forudsætningen er dog at man føder tæt-
test muligt ved et strømmaximum. I vanskelige
tilfælde kan man ved at forlænge kablet undgå
meget ugunstige indgangsimpedanser. Alt i alt
er brugen af en symmetrisk opbygget ATU dog
meget anbefalelsesværdig. Til min rejsebagage
hører i fremtiden DL1DA's ATU i symmetrisk
udgave (induktiviteter i begge sider og topolede
omskiftere).
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Fra OZ9PP har jeg modtaget:
Angående ERMES trinnene er jeg af OZ3MC og
OZ4MM blevet gjort opmærksom på en fejl i
figur 4, OZ januar 2005, side 11. Der en er for-
bindelse for meget, og den er markeret med i
kryds på den nedenstående figur.
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Y Y Y

Tekniske artikler
Har du lavet en god konstruktion, bygget en

antenne, fundet på en ny måde at gøre tingene
på eller udført andre eksperimeneter, 

så  lad os andre høre herom: 
Skriv en teknisk artikel.

Hvordan du gør, det kan du læse på EDR’s hjem-
meside: www.edr.dk under OZ.
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Denne måneds byggeklods er et LF-filter, bereg-
net til at indsætte i en amatørmodtagers lavfre-
kvensdel således at det frekvensområde, der
kommer frem til hovedtelefon eller højttaler,
begrænses til det nødvendige og ikke mere.
Hvad der er nødvendigt afhænger af hvad man
ønsker at modtage. Når det drejer sig om tale
(phone) er det nødvendigt med et frekvensom-
råde mellem ca. 300 og 2500 - 3000 Hz, for at
man kan forstå, hvad der bliver sagt i den anden
ende.
Til telegrafi (CW) eller nogle af de digitale
modes, som amatørerne bruger i vore dage, er
det nok med et langt mindre frekvensområde. I
en supermodtager (se evt. VTS side 60 - 63) fast-
lægges "det nødvendige frekvensområde"
(selektiviteten) i mellemfrekvens forstærkeren;
men oftest vil det være en fordel også at be-
grænse LF-delens frekvensområde. I en direct
conversion modtager, som du kan bygge med
denne series byggeklodser, er det eneste sted,
man kan fastlægge modtagerens selektivitet, i
LF-delen. LF filtre kan udføres som passive filtre,
dvs. lavet med spoler og kondensatorer. Princip-
perne er helt de samme som for filtre og afstem-
te kredse til HF. I et passivt filter vil der være et
vist indsætningstab, der gør, at de ønskede fre-
kvenser bliver dæmpet.
En anden type LF-filtre er aktive filtre, hvori der
indgår forstærkertrin ofte operatorforstærkere.
Det betyder bl.a. at man designe filteret således,
at der ikke er noget indsætningstab.

Fig. 2. Det færdigmonterede print

Endvidere vil et aktivt filter oftest kunne lave så
det fylder mindre end et passivt filter, idet spoler
og kondensatorer i et passivt filter bliver ret
omfangsrige.

Om projektet
Filteret i denne byggeklods er et aktivt lavpas fil-
ter. Når du kigger på diagrammet på figur 1, kan
du se at der er brugt tre integrerede kredse. De
to sidste IC2 og IC3 er koblet helt ens og udgør
selve filteret, der således består af to sektioner.
IC1 sørger for at tilpasse impedansen til filteret
og har ingen filtervirkning, og dog. Ved at væl-
ge C1 til 0,1 uF opnås at IC1 virker i nogen grad
som et højpasfilter, der dæmper lave frekvenser,
dvs. f.eks. 50 - 100 Hz brum. 
Et lavpas filter virker på den måde, at lave fre-
kvenser passerer uhindret, medens frekvenser
over en vis størrelse dæmpes i filteret. Den fre-
kvens, over hvilken dæmpningen begynder kal-
des for afskæringsfrekvensen. 

Elektronik byggeklodser til kommunikation

6.del:

Et LF-filter
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Fig. 1 Diagrammet
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Den bestemmes af komponenterne R3 og R4
samt C3 og C4 (og for sektion 2: R5 og R6 samt
C5 og C6)

Indkøb - det skal du bruge
Har du været ude og købe ind til de foregående
byggeklodser, burde der ikke være nogen kom-
ponenter i LF-filteret, der volder dig problemer.
Eneste lidt kritiske komponenter er de frekvens-
bestemmende kondensatorer og modstande, der
bør være ens i de to sektioner af filteret. De i
styklisten anførte 1 % polyester kondensatorer
opfylder det krav med en fornuftig pris. Mod-
stande af 5% typen (den almindelige tolerance)
er fint. Du skal for øvrigt, inden du går på ind-
køb, beslutte om du vil købe sokler til montering
af IC'erne.

Afprøvning og fejlfinding
På figur 3 er vist printudlægget, og figur 4 viser
komponentplaceringstegningen. Der er ikke så
meget at sige om bygningen, ud over at du som
vanligt skal passe på ikke at få loddeklatter til at
kortslutte printbanerne især ved IC-erne. En
egentlig afprøvning kræver min en tonegenera-
tor (eller et LF-signal) tilsluttet filterets indgang.
Udgangen tilsluttes et LF-voltmeter (eller blot
LF-udgangsforstærkeren). 

Når indgangsfrekvensen varieres skal filtervirk-
ningen kunne aflæses på voltmeteret, eller du
skal blot kunne høre, at de højere frekvenser
dæmpes/skæres væk. Har du ikke mulighed for
at afprøve filteret på nuværende tidspunkt, så
kan du nøjes med at måle spænding forskellige
steder i kredsløbet. Der skal naturligvis være ca.
12 V på IC'ernes ben 7. 
Spændingen på IC'ernes indgange (ben 3 og ben
2) og ben 6 udgangen skal ligge på ca. den hal-
ve batterispænding, dvs. omkring 6 V. 
Er det ikke tilfældet, bør du undersøge om ben
4 ligger på stel. 
Da alle tre IC'er er DC-mæssigt forbundet med
hinanden, er det lidt sværere end vanligt at loka-
lisere en eventuel fejl. 

Fig. 3. Printlayout

Fig. 4 Komponentplacering

Stykliste LF-filter
R1, R2 15 kOhm
R3, R4, R5, R6 15 kOhm
R7 47 Ohm
C1 0,1 uF keramisk
C2 100 uF/16 V elektrolyt stående
C3, C5 10 nF Micropoco (1% polysester)
C4, C6 2,2 nF Micropoco (1% polysester)
C7 10 uF/16 V elektrolyt
IC1, 2, 3 uA741 eller lignende op-amp



Her kommer sokler til sin ret, idet du kan fjerne
IC2 og 3, og på den måde checke IC1, inden du
monterer IC 2 for check og sluttelig IC3. På figur
2 ser vi det færdige filter.

Fig. 5

Sådan virker den
På figur 5 kan du se hvordan en opamp (eller et
andet forstærkertrin) kobles som lavpasfilter.
Afskæringsfrekvensen beregnes efter formel 1:

Hvis du indsætter de værdier, der er brugt i kon-
struktionen: 15 kOhm, 2,2 nF og 10 nF får du så
formel 2:

Bemærk at frekvens, kapacitet og modstand ind-
sættes i grundenhederne Hz, Farad og Ohm.
En afskæringsfrekvens på 2300 Hz eller 2,3 kHz
er et par hundrede Hz for lavt i forhold til det
tidligere nævnte "nødvendige" frekvensområ-
de; men det betyder ikke noget, når der som her
kun er to sektioner i filteret. 

Der er intet i vejen for at lave et filter med flere
sektioner, hvilket betyder en mere effektiv
afskæring af frekvenserne over afskæringsfre-
kvensen. 
Hvis du vil lave et filter til CW brug, så kan du
f.eks. vælge en afskæringsfrekvens på 1000 Hz.
For at beregne komponentværdierne ændres
først en smule om på formel 1, så den nu ser ud
som formel 3:

Med C1 og C2 uændret 10 nF og 2,2 nF får du så
endelig formel 4:

Byggesæt 
Komplet med alle komponenter 

og print

LF-filteret
Beskrevet i dette nr. af OZ

Bånd-filteret
Beskrevet i sidste nr. af OZ

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
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Kerner og tyrkertro
Af TR

Baggrunden
En medamatør spurgte mig hvordan en EFW-20
HF antenne egentligt fungerer. Det er en bred-
båndsantenne, der tilsyneladende kan virke fra
1,8 MHz til 50 MHz uden jordplan og med for-
bløffende resultater. Lige nu er det imidlertid
ikke antennen, der er interessant, men derimod
den 1:9 bredbåndstransformator der skal sidde i
antennen. Det må antages at det er nødvendigt
at transformatoren virker, hvis antennen også
skal virke.

1:9 bredbåndstransformatoren
Ifølge de opskrifter på EFW-20 jeg har set på net-
tet, så skal transformatoren vikles med tre viklin-
ger med hver 8 vindinger på en Amidon T130-2
toriodkerne, altså på "Amidon's den røde ker-
ne". Nu er der lige det lille problem, at de røde
kerner er pulverjernkerner, og jeg har en gang
lært at bredbåndstransformatorer skal vikles på
ferritkerner bortset fra i meget specielle tilfæl-
de, og en 1:9 transformator i en HF antenne er
ikke et specialtilfælde.

Fig. 1

Transformatoren består som nævnt af tre viklin-
ger, der er forbundet som på figur 1. Impedan-
sen mellem terminal H og 0 (stel) nedtransfor-
meres med en faktor 9 mellem terminal L og 0.
Med andre ord: Sætter vi 470 Ohm mellem H og
stel, så skal vi kunne se noget der er meget tæt
på 50 Ohm (52,2 Ohm) mellem L og stel. Jeg
behøvede altså ikke bygge en hel antenne for at
undersøge transformatoren. Jeg kunne nøjes
med at lave en transformator og belaste den
med 470 Ohm.

Fig. 2

Transformator viklet på en T130-2 kerne
Jeg viklede en transformator som angivet med 3
viklinger pænt ved siden af hinanden. Grunden
til at viklingerne skal ligge ved siden af hinanden
er at det mindsker den gensidige kapacitet, som
ødelægger transformatorvirkningen ved høje
frekvenser, se eventuelt i litt.1 om dette. På figur
2 ser vi den færdige transformator. Transforma-
torens impedans blev derefter målt fra 1 MHz til
50 MHz med måleopstillingen beskrevet i appen-
dikset. 

Hvordan ser transformatorens impedansforløb
så ud? 
Det ser vi i figur 3. 1 MHz punktet er der hvor
kurven starter ude i smithkortets periferi, og 50
MHz er i den anden ende af kurven. Vi ser at de
470 Ohm kun transformeres til noget der ligner
50 Ohm mellem 14 MHz og 47 MHz. 
Den transformator der anbefales til EFW-20
antennen virker altså kun nogenlunde mellem
14 MHz og 50 MHz. 
Det er et interessant impedansforløb for en bal-
un til en antenne der angives at virke fra 1,8
MHz til 50 MHz. "Duer ikke, væk" som prinses-
sen siger i Klodshans.

Transformator viklet på en FT114-61 kerne
Jeg prøvede så at vikle en ny transformator, men
denne gang på en Amidon FT114-61, altså en
ferrit toroidkerne med lidt mindre diameter
(1,14 tomme mod 1,3 tomme); stadig med 8 vin-
dinger på hver vikling. 

Det er en udbredt opfattelse blandt amatører at bredbåndstransformatorer og 
baluner skal vikles på "Amídon's den røde kerne".

I denne artikel vil vi med udgangspunkt i en 1:9 bredbåndstransformator se lidt
på sandhedsværdien af dette udsagn.
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For at lette vikleriet snoede jeg de tre tråde gan-
ske let med 1 snoning pr. 2 cm. 
I figur 4 ser vi transformatoren viklet på kernen. 

Fig. 4

Hvordan gik det så? 
Det ser vi på figur 5. 1 MHz punktet er også her
ude ved kortets kant og 50 MHz er i den anden
ende af kurven. Denne transformator virker fra
3,5 MHz til i hvert fald 50 MHz. Det var bedre,
men det vi mangler stadig det laveste område.

Transformator viklet på en FT114-43 kerne
Ny kerne. Denne gang en Amidon FT-114-43,
altså en kerne med større permeabilitet. Nu for-
søgte jeg med kun 6 vindinger, og resultatet ses
i figur 6. Det var straks bedre. Nu virker transfor-
matoren over hele området 1 MHz til 50 MHz, og
det ser også ud til at den virker ved lavere fre-
kvenser.

Gode gamle 4C65
I forbindelse med nogle antenneforsøg havde
jeg en gang viklet en transformator på en stor

Fig. 3
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ferrittoroid (36 mm ydre diameter) lavet af ferrit
Philips type 4C65. 
Transformatoren har tre separate, men sam-
mensnoede viklinger (1 snoning pr. cm) hver på
10 vindinger, og alle 6 ender er ført ud i en klem-
række, som vi ser på figur 7.

Jeg kan så forbinde de tre viklinger efter behov
i klemrækken. Jeg forbandt transformatoren
som en 1:9 transformator og målte på den. Hvor-
dan det gik, ser vi i figur 8. 

Nu er 1 MHz i den ende af kurven der ligger tæt-
test på centrum og 50 MHz er i den ende af kur-
ven der er tættest på periferien. 
Vi har stort set fået det modsatte forløb af kur-
ven. Denne transformator virker fra under 1
MHz og til 26 MHz.  

Fig. 7

Det er et spørgsmål om kernematerialet
Nu er det interessant at finde ud af, hvorfor jeg
fik de resultater. Lad os starte med at se lidt på

Fig. 5
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kernekonstanten for de fire kerner. Kernekon-
stanten er et mål for, hvor meget selvinduktion
vi får, når vi bevikler kernen. 
Kernekonstanten er afhængig af kernens relati-
ve permeabilitet, dens størrelse og dens fysiske
form. Kernekonstanten opgives normalt i nH for
en vikling med én vinding. 

Vil vi kende selvinduktionen i en vikling, skal vi
altså blot multiplicere kernekonstanten med
kvadratet på vindingstallet. Selvinduktionen i
viklingerne er vigtig, for den ligger parallelt med
belastningen, så hvis viklingens reaktans er
meget lille, så kortslutter transformatoren. 
Lad os nøjes med at se på 50 Ohm viklingen,

Fig. 6

Tabel 1
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d.v.s. vi ser kun på reaktansen af en vikling.  I
tabel 1 er samlet følgende data:

• Kernekonstanten for den pågældende kerne
• Antal vindinger pr. vikling
• Den teoretiske selvinduktion pr. vikling
• Den teoretiske reaktans ved 1 MHz
• Den målte reaktans ved 1,1 MHz 

Nu ser vi pludselig, hvorfor transformatoren med
den røde kerne ikke virker ved lave frekvenser.
De enkelte viklinger har kun en reaktans på 4
Ohm, så signalet bliver simpelt hen kortsluttet i
viklingen. Det er ikke unikt for en 1:9 transfor-
mator. 
Det gælder for alle bredbåndstransformatorer
og det gælder også for baluner viklet på pulver-
jern.

Vi ser i det øjeblik vi skifter til ferrit i kernerne,
så sker der noget. Nu er reaktansen meget høje-
re og dermed er der meget mindre kortslutning.
Vi kan også se at de to transformatorer der vir-
ker ved 1 MHz har en reaktans på over 100 Ohm
ved 1 MHz, og det er nødvendigt, hvis de skal
fungere efter hensigten. Vi kan også se at for
T130-2 og FT114-43 er den målte reaktans og
dermed kernekonstant noget større end forven-
tet. Amidon opgiver ikke tolerancen på den rela-
tive permeabilitet for deres kerner, men andre
fabrikanter angiver tolerancer på mellem 20 %
og 25 %, så det gælder sikkert også for Amidon.
Desuden er der sikkert forskel på hvordan disse
transformatorer er viklet i forhold til hvordan
Amidon har målt kernekonstanten. 
Henset til dette, så ligger reaktansen for trans-
formatoren viklet på FT114-43 inden for det for-

Fig. 8
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ventelige, men der er stadig en uforklarlig for-
skel for pulverjern kernens vedkommende. Jeg
har checket at der ikke er målefejl, og jeg har til-
lige målt på et par andre toroider af samme
materiale. Generelt ser det ud til at den af Ami-
don angivne kernekonstant er lavt sat. Under
alle omstændigheder, så er der mere reaktans
end forventet og det er i denne sammenhæng af
det gode. 

Det næste spørgsmål er så, hvorfor transforma-
toren på 4C65 kernen holder op med at virke ved
frekvenser over ca. 26 MHz, for der er jo selvin-
duktion nok. Det skyldes formentligt den gensi-
dige kapacitet mellem de tre viklinger. Husk i
denne transformator er de tre tråde snoet ret
tæt sammen, og det giver en forøget kapacitet.
Ved høje frekvenser begynder denne kapacitet
at kortslutte transformatoren. Desuden spiller
sperdningsselvinduktionen ind. Hvis jeg havde
viklet denne transformator med løst snoede trå-
de eller uden at sno trådene, ville transformato-
ren sikkert virke op til ca. 60 MHz.

Ser vi nu bort fra tabet i kernen er der tre størrel-
ser der sætter grænsen for transformatorens fre-
kvensområde:

• Selvinduktionen, idet reaktansen ved den
laveste frekvens skal være betydeligt højere
end impedansniveauet for ikke at kortslutte
viklingen. 

• Den gensidige kapacitet mellem viklingerne
begrænser ved de høje frekvenser, idet
kapaciteten begynder at kortslutte viklin-
gen.

• Spredningsselvinduktionen som er afhængig
af kerneform og viklemåde har indflydelse

på de høje frekvenser idet en del af den
magnetiske flux går til spilde og ikke over-
føres lige så effektivt som ved lave frekven-
ser. 

Konklusion
Vi kan konkludere tre ting:

1. Den bredbåndstransformator der anbefales til
EFW-20 antennen virker ikke. Hvordan antennen
så virker, er det næste der skal klarlægges.

2. Det er en misforståelse at vikle bredbånds-
transformatorer og baluner på pulverjern ker-
ner. TRs "børnelærdom" om at bredbåndstrans-
formatorer og baluner skal vikles på ferrit og
ikke på pulverjern gælder stadig, lige meget
hvad der måtte stå i diverse bøger og lige meget
hvad "kloge mænd" fortæller dig på båndet
eller i lokalafdelingen. Jeg ved godt at der i
ARRL litteratur og på nettet står, at man skal
bruge den røde kerne, men det bliver det ikke
rigtigt af.

3. Selv om du bruger ferrit, så er det i sig selv
ingen garanti for at du får nok selvinduktion og
dermed reaktans ved den laveste frekvens. Det
er selvinduktionen der bestemmer den nedre
grænsefrekvens og det er spredningen og den
gensidige kapacitet der bestemmer den øvre
grænsefrekvens. Du skal vælge den rigtige ferrit
og den rigtige viklemetode, hvis du vil have det
meste ud af dine transformatorer.

Litteratur
J. Sewick: Transmission Line Transformers, ARRL
1987 et seq.

Jeg har brugt en TAPR VNA og en AUTEK RF-1 til
målingerne. Med VNA kan jeg måle transforma-
torens S11 og få plottet impedansen i et smith-
kort. Jeg belaster transformatoren med 470
Ohm på den højimpedansede side, og på den
lavimpedansede side skal jeg så gerne kunne
måle 470/9 Ohm. 
Måleområdet har jeg valgt til at være fra 1 MHz
til 50 MHz, svarende til EFW-20 angivne fre-
kvensområde. På figurerne genereret med VNA
er der indsat markører ved 1,8 MHz, 14 MHz, 21
MHz, 30 MHz og ved 50 MHz.
Jeg har desuden kontrolmålt den 470 Ohm
modstand der belaster transformatorerne.
Resultatet ser vi i figur A1. Fig A 2

Appendiks
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Vi ser at modstandens realdel er rimeligt kon-
stant over hele det relevante frekvensområde,
og at der en lidt frekvensafhængig imaginærdel.
Men ikke mere end at vi godt kan sige at den
modstand er rimeligt tæt på 470 Ohm i hele
området. 
Jeg lavede derefter en testjig bestående af et
BNC stik og en klemrække, så jeg let kan skifte
transformatoren. 
På figur A2 ser vi en af transformatorerne mon-
teret i testjiggen. Jeg har målt, at testjiggen i sig
selv har en serieselvinduktion på 20 nH, og ser vi
på figur A3, hvor testjiggen er belastet med 50
Ohm, kan vi se at der ikke sker det store i områ-
det fra 1 MHz til 50 MHz. 
Testjiggen introducerer altså ikke nogen væsent-
lig fejl. 

Ideelt set skulle transformatoren omsætte en
reel modstand til noget lige så reelt, men det gør
den ikke på grund af de uundgåelige effekter:
Selvinduktion i viklingen, gensidig kapacitiv kob-
ling og spredningsselvinduktionen. Jeg har valgt
at sætte grænsen, for hvornår transformatoren
virker, ved et VSWR på 2:1. 
Hvis vi arbejder i et 50 Ohm system, så betyder
det at transformatorviklingerne skal have en
reaktans på mindst 70 Ohm ved den laveste fre-
kvens. 
Grænsen for VSWR kan man jo sætte som man
vil afhængigt af anvendelsesområde og tempe-
rament. Hvis det skal være meget fint, så sætter
man grænsen ved et VSWR på 1,25:1, og det
kræver så en parallelreaktans på mindst 220
Ohm i et 50 Ohm system.

Fig. A1
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Med AUTEK RF-1 har jeg målt selvinduktionen i
de enkelte viklinger. 

Jeg har målt ved 1,1 MHz, som er RF-1 laveste
frekvens.

Fig. A3

Fra andre blade
5 bånds vertikal uden spoler
I en detaljeret artikel fortæller DK1KL hvorledes en
antenne til båndenefra 20 til 10 meter kan laves.
Antennen benytter det såkaldte open sleeve princip,
der også har været omtalt her i OZ. En lodret dipol til
20 m udgør grundstammen, og ved at koble tråde
afstemt til de øvrige bånd passende tæt på 20 m dipo-
len får m,an en antenne til alle bånd.

DK1KL: Ein vergessenes Antennenprinzip - 5-band-Antenne
ohne spulen. FunkAmateur 3/2006 side 300 - 303

Rævemodtager til 80 m
Rævejat foregår i Danmark på 160 meter, medens det

i vore nabolande oftest foregår på 80 m (eller 2 m)
Imidlertid er der ikke meget der skal ændres for at få
en 80 meter rævemodtager til at lytte på 160 m. derfor
er DL3BBX's konstruktion sikkert interessant også for
danske rævejægere. Modtageren er bygget omkring
en TCA440 og forsynet med keramiske filtre og kry-
stalstyret BFO, så den må vel betegnes som værende i
luksusklassen blandt rævesaxe. Der er printlayout og
det er hos forfatteren muligt at købe et byggesæt.
I anden del af artiklen gennemgås brugen af en pejle-
modtager.
DL3BBX: 80 m Peilempfänger "HPE80 V1.0". CQ DL 2-
2006 side 104 -106. og nr. 3 side 176 -177.

OZ8XW
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EEDDRR  ssoommmmeerrlleejjrr  22000066
Ved sommerlejrudvalget

Billede 1

Det er lørdag eftermiddag 8. juli. Solen skinner
fra en skyfri himmel og det er meget varmt. Inde
i klubhuset sidder OZ7S og småsnakker med
OZ9TM, OZ7TA og mange andre. Om 5 minutter
skal Sven åbne EDRs sommerlejr, som der jo
efterhånden er blevet tradition for at EDRs for-
mand gør. På billede 1 ser vi så åbningen.
Sådan startede EDRs sommerlejr 2006, som i år
blev afholdt på Aa Strand Camping, ca. 6 km
sydøst for Assens. Arrangøren var denne gang
Sommerlejrudvalget, der i år bestod af OZ9TM
og OZ1GM, OZ7TA og Birte samt OZ9JOV og
Ingelise. I alt ca. 120 personer gæstede lejren i
større eller mindre omfang. 

Det gode vejr
Vejret var med os stort set hele ugen, om end vi
fik et par meget kraftige byger søndag og tirs-
dag. Især søndag truede bygerne med at vælte
klubhuset, havde det ikke været for et par hand-
lekraftige amatører, der ikke var bange for at
blive våde. 

Billede 3

Det var nødvendigt at efterspænde klubhuset
med ca. 2 km. snor og barduner. Ellers stod vej-
ret stort set på skyfrit og sol hele ugen. Tirsdag
var der dog noget gråvejr der gik over i regn,
men det holdt heldigvis op igen. Vejret gjorde
således sit til at sommerlejren blev en succes.
OZ1HD havde medbragt sit solpanel, og vi kunne
konstatere at solen skinnede "380 mA". Det er
nemlig maksimalstrømmen på Pers solpanel.

Klubhuset?
På Aa Strand Camping er der ikke et stort fælle-
slokale, så vi gjorde som i Klim i 2002. Sommer-
lejrudvalget havde medbragt 2 stk. 18 kvadrat-
meter pavilloner, som blev stillet op foran infor-
mationen og bundet sammen. Så havde vi da ly
for i hvert fald 30 personer. Hvis der havde været
behov for det, kunne vi have udvidet med man-
ge flere pavilloner, så alle kunne have siddet om
ikke lunt, så da i hvert fald i tørvejr. Klubhuset
ses tydeligt på foto 1. 

Billede 3

Den hvide pavillon er i øvrigt messetelt for Field
Day gruppe OZ7J.

En skov af antenner
For et par måneder siden var der i Netto tilbud
på 6 meter teleskopflagstænger af aluminium.
De er særdeles velegnede til antennemaster, og
at dømme efter antallet af Netto-master, så har
amatørerne vist købt de fleste. Derudover var
der fiskestænger fra Biltema, gamle Marinetta
antenner og meget lange glasfibermaster. I alle
disse master var der ophængt diverse antenner,
lige fra dipoler ophængt korrekt og med korrekt
nedføring til diverse tråde der blot var hejst op
og så forbundet til en tuner. 
Enkelte brugte jordplan på antennerne i form af
en pløk banket halvt ned. 



Billede 4

Undergrunden var jo hård på grund af tørken, så
det måtte være nok kun at banke pløkken halvt
ned. En rundgang på pladsen viste at mange
skam kørte radio fra disse antenner. Hvor meget
de fik kørt vides ikke, men alle hyggede sig. I en
af båsene havde mindst 7 amatører opsat kort-
bølgeantenner inden for en afstand på 25 meter.
På foto 2 ser vi antenneskoven. Selv TR forsøgte
sig med kortbølge, og på foto 3 ser vi TRs /P set-
up med en FT-817 o.s.v. sat op i det grønne.

Lopper, masser af lopper
Traditionen byder at der skal være et loppemar-
ked, hvor alt må sælges. Loppemarkedet var vel-
besøgt, både af sælgere og af interesserede
købere, og en hel del udstyr og andet godt skif-
tede ejer. En del loppesælgere ville ikke have
besværet med at slæbe de usolgte lopper med
hjem, så bl.a. SM7EQL fik et antal NMT RX og TX
moduler med hjem.

Junk Box Contest
Nej det er ikke en HF test. Det er en byggekon-
kurrence afviklet i to afdelinger. Første afdeling
bestod af en bunden opgave med at bygge en
lille 80 meter krystalstyret sender efter OZ9TMs
konstruktion, Senderen kan give mellem 2 og 6
mW, og hvis man er rigtig uheldig, så giver den
0 mW. I alt 8 hold gik i gang med at bygge. Nog-
le hold kastede blot komponenterne sammen i
en fuglerede, mens andre gik i gang med at lave
"print" på den udleverede plade. På foto 4 ser vi
en af senderne loddet sammen med en 80 W
Samulewitz loddekolbe. Senderen nøgles med
ved at trykke den bukkede tråd øverst til højre
mod loddeklatten på printet.

Anden afdeling var en fri opgave. EDR Gladsaxe
have medbragt en æske med diverse komponen-
ter, og så bestod opgaven i at lodde noget sam-

men med komponenter fra æsken. Eneste betin-
gelse var at det skulle virke. Også her gik folk til
dem krum hals, så sig ikke at der ikke findes eks-
perimenterende radioamatører.

Og så blev vi TV stars
TV 2 Fyn havde hørt om sommerlejren og ville
gerne lave indslag fra lejren til deres udsendelse
kl. 1930. Onsdag var der et direkte spot med
EDRs formand, og både torsdag og fredag var
der både direkte spots samt sammendrag af
interviews med diverse amatører, klip fra rævej-
agt m.m. Torsdag havde TV 2 Fyn arrangeret en
madlavningskonkurrence, hvor to hold (OZ1HD
mod OZ7ACB og Dorthe) skulle konkurrere på
madlavning på et enkelt gasblus. Et "sagkyn-
digt" udvalg af amatører skulle så bedømme
frembringelserne. Det var ganske imponerende,
hvad de to hold kunne lave på et blus.

Billede 5

TV 2 Fyn medbragte et større læs grej for at lave
udsendelserne, og dette grej var genstand for
stor interesse. Især den store SNG vogn var
meget spændende, som vi kan se på foto 5. Mon
man kan låne den til Field Day? TV 2 Fyn var
meget interesserede i Junk Box konkurrencens
del 2, som vi kan se på foto 6, hvor OZ5Ps fortelt
er blevet invaderet. I alt fik vi vel 30 minutter i
TV Prime Time. Ikke dårligt.

Udflugter
Nu skal det hele ikke være radio, så der var
naturligvis også udflugter der ikke havde med
radio at gøre. Der var nogle der tog til Baagø,
nogle tog til Koldkrigsmusset på Langeland og
27 personer tog til Hørvævsmuseet og Skodamu-
seet på Krengerup. 

Der var også en udflugt til Telegrafregimentets
museum i Fredericia, hvor der var rundvisning
ved pensioneret kaptajn Rochler. KN Rochler var
en meget levende fortæller, og det viste sig, at
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der blandt de deltagende amatører var en del
der havde gjort tjeneste ved regimentet, så de
kunne nikke genkendende til KN historier. Alt i
alt en god udflugt.

Det var så det
Nu ligger sommerlejren 2006 bag os. Set fra
arrangørernes side var det et stort arbejde. Vi
havde et par enkelte kiksere undervejs, men

samlet set blev sommerlejren afviklet i god ro og
orden. Det er ikke muligt her at give et fulds-
tændigt indtryk af sommerlejren. Det kan man
kun få ved selv at deltage.

Til slut en tak til sommerlejrens sponsorer samt
ikke mindst til deltagerne, for at de støtter op
om sommerlejren.

Billede 6

Litteratur nyt
Preise & daten II

Hvad kan en IC765 og hvornår kom modellen TS870 på
markedet. Det er spørgsmål, der ofte stilles, når man er
på jagt efter brugt udstyr. Svaret er ikke altid være så
let at finde; men det råder udgivelsen af bogen Preise
& Daten II bod på.

I denne bog, der er udgivet af FunkAmateurs forlag,
er samlet oplysninger om stationer - det være sig hånd-
stationer, kortbølgetransceivere, mobilstationer og
modtagere og scannere samt en del tilbehør - der har
været på markedet i Tyskland de sidste ca. 15 år.
For hver omtalt station er en oversigt over de tekniske
data og de særlige finesser, den pågældende station er
udstyret med. Endelig er der oplysninger om prisen
som ny oh hvilket år modellen blev lanceret, som pris-
udviklingen på det tyske brugtmarked.
Der er en omfattende tabel over prisen på brugt
udstyr. Her er ikke blot stationer men også tilbehør
oplistet. Prisfatssættelsen baserer sig på hvad der
siden1996 har været udbudt til salg. Prisen det enkelte
år og den samlede gennemsnitspris over alle årene er
anført.
Eksempelvis kan man læse, at prisen på en Drake TR4C
i 1996 var 409 euro og i 2003 kunne fås for 332 euro.
Den gennemsnitlige pris over alle årene er 353 euro og
priserne er baseret på 27 udbudte stationer.
Bogen vil utvivlsomt være en god støtte, for den der
ønsker at anskaffe en brugt station eller blot finde ud
af, hvad typebetegnelsen dækker over.
Priserne er naturligvis fra det tyske marked, men kan
sikkert give et godt fingerpeg også, når man skal ud på
det danske marked.
H. P. Leitner og K. Theurich. Preise & daten II Amateur-
funktechnik aus zweiter Hand
ISBN: 3-910159-53-2
Fås hos FUNKAMATEUR-Leserservice, Berlinerstr. 69,
131½89 Berlin.
Online shop: www.funkamateur.de
Pris 12 euro

OZ8XW

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

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

September.
Scandinavian Activity Contest, CW 17-18 1200-1200 OZ8/2006
CQ Worldwide DX Contest, RTTY 24-25 0000-2400
Tesla Cup 24 0000-2400 (Phone)

25 0000-2400 (CW)
Scandinavian Activity Contest, SSB 24-25 1200-1200 OZ8/2006

Oktober
TARA PSK Rumble Contest 01 0000-2400
Oceania DX Contest, Phone 01-02 0800-0800
International HELL-Contest 01 1400-1600 (80m)

02 0900-1100 (40m)
EU Autumn Sprint, SSB 01 1500-1859
PRO CW Contest 01 1600-1800

0600-0800
UBA ON Contest, SSB 02 0600-1000
RSGB 21/28 MHz Contest, SSB 02 0700-1900
German Telegraphy Contest 03 0700-0959
Makrothen RTTY Contest 08 0000-0759

1600-2359
0800-1559

Oceania DX Contest, CW 09 0800-0800
EU Autumn Sprint, CW 08 1500-1859
UBA ON Contest, CW 09 0600-1000
10-10 Int. 10-10 Day Sprint 15-16 0001-2359
JARTS WW RTTY Contest 15-16 0000-2400
Worked All Germany Contest 15-16 1500-1459
RSGB 21/28 MHz Contest, CW 16 0700-1900

Husk SAC contester
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Conteststof

Resultater

48' Scandinavian Activiy Contest2006.
Regler for Scandinaver.
CW: September 17-18, 1200-1200 UTC (3' hele week-
end)
SSB: September 24-25, 1200-1200 UTC (4' hele week-
end)

SAC 2006 logge, CW og SSB, sendes til:
E-log: <sacslog@oz5wq.dk>
Papirlog/ disk: Peter Vestergaard, Vestervej 74,
DK 4960 Holeby

Scandinaviske stationer er defineret med følgende pre-
fixer:
JW Svalbard and Bear I.
JX Jan Mayen I.
LA - LB - LG - LJ - LN Norway
OF - OG - OH - OI Finland
OFØ - OGØ - OHØ Aland Is.
OJØ Market Reef
OX Greenland
OY Faeroe Is.
OZ Denmark
7S - 8S - SA - SB - SC
SD - SE - SF - SG - SH
SI - SJ - SK - SL - SM Sweden
TF Iceland

Klasser:
Single Op./Single TX/Multi Band - High Power
Single Op./Single TX/Multi Band - Low Power (output
100 W eller mindre)
Single Op./Single TX/Multi Band - QRP (output 5 W
eller mindre)
Single Op./Single TX/Single Band

Bånd:
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz ex WARC båndene.
NB: 3560-3600, 3650-3700, 14060-14125 and 14300-
14350 kHz holdes fri for trafik.

Rapport: 
RS(T) + serienr. startende med 001.

Score:
QSO med sendt og modtaget rapport tæller til QSO-
point.
Europæere giver 2 point for hver komplet kontakt.
NON europa giver 3 point for hver komplet kontakt.

Multiplier: DXCC listen er gældende.
Final score: Summen af QSO-point på alle bånd multi-
pliseret med summen af alle multipliers på alle bånd.

Log:
Log for CW og SSB fremsendes separate.
Single operatør og multi-single operatør log føres i
kronologisk orden.
Multi/ multi log skal have separate serienumre starten-
de med 001 for hvert bånd.

Papirlogge skal ledsages af en opsummeringsside med
navn og adresse. Antal QSO'er pr. bånd og multipliers
pr. bånd, samt duplikater.

Single operatør log der ikke indeholder effektangivel-
se overføres til High Power klassen.
Ligeledes skal der være en multiplier- og duplikat liste
ved mere end 200 QSO'er.
Elektronisk log i cabrilloformat er højt prioriteret.
OZ8GW's SAC contestprogram kan nu levere en cabril-
lofil, som oven i købet matcher log checkprogrammet!
Cabrillo loggen betegnes med CALL.LOG
Hvis man sender separat ascii-format er betagnelsen
CALL.DAT og CALL.SUM.

Denne contest undrstøttes af følgende programmer:
http://www.aalog.com/
http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm
http://www.qsl.net/lx1no/
http://pages.cthome.net/n1mm/
http://datom.contesting.com/
http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio/
http://www.rcklog.de/
http://www.qsl.net/la0fx/
http://www.ei5di.com/
http://www.qth.com/tr/
http://www.win-test.com/
http://digilander.iol.it/wincontest/
http://www.writelog.com/
http://members.shaw.ca/ve6yp/

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

Manuel convertering af en papirlog til cabrillo:
SM2EZT har lavet et program som fremstiller en cabril-
lofil ud fra en papirlog.
Man kan også bruge programmet "Realtime"
Det kan hentes på:

<http://www.sk3bg.se/contest/files/SACMan.zip>

WRTC 2006
Nu foreligger resultaterne på <www.wrtc2006.com>,
og jeg har plukket resultatet fra PW5P, som opnåede
en 39' plads ud af 46. 
PW5P dækker over Thomas OZAA og Teemo SM0W.
De opnåede følgende resultat:

QSO'er:
80CW 80PH 40CW 40PH 20CW 20PH 15CW 
69 0 447 84 241 115 276
15PH 10CW 10PH Total
240 33 8 1513

Multipliers:
80M 40M 20M 15M 10M TotM QSOP 
9/7 27/27 26/21 20/23 6/4 170 6464
Score Error%
1.098.880 4.7

Ved at hente deres log på ovennævnte adresse kan
man se at f.eks. QSO'er med zone 18, som dækker
Skandinavien, har der kun været et beskedent antal,
ialt 44.
Heraf er størsteparten SM- stationer efterfulgt af OH
og en enkelt LA, ingen OZ.
Desværre havde jeg ikke lejlighed til at være med i
IARU HF Contesten, mere end en times tid, og kan der-
for ikke sige meget fornuftigt om forholdene.
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Denne contest hører ikke ligefrem til de mest efter-
tragtede contester iblandt de godt udrustede stationer
herhjemme, hvilket nok afspejles i loggen fra PW5P.
Når loggen foreligger allerede nu skyldes det, at der i
løbet af få timer indløb mere end 1000 logge, og man
kunne derfor allerede på det tidspunkt begynde
bedømmelsen.
I dommerkomiteen har man interesseret sig meget for
det de kalder "Fantom" QSO'er eller "Unike" QSO'er.
Navnet dækker over at WRTC holdene er blevet kon-
taktet af samme station flere gange, og som så har
brugt forskellige prefixer, men kun kørt 1 QSO med
hvert prefix.
Det er jo i sagens natur meningen, at hvem der er bag
de anvendte calls udleveret af WRTC komiteen, skulle
forblive ukendte gennem contesten, for at undgå
nogen form for fordele for nogen deltager.
Man fandt 4 logge med et usædvanligt højt indhold af
unike QSO'er, hvilket medførte en dybere undersøgel-
se af disse 4 logge.
I 3 af disse logge, PW5B, PT5P og PT5N, blev det hur-
tigt klart at WRTC- stationens opreatører var gen-
kendt.
I det 4' tilfælde, som var PT5L, var det efter nærmere
inspektion af loggen og tilhørende lydbånd tydeligt at
der var tale om et mindre antal stationer, der havde
kørt flere hundrede unike QSO'er.
Man har ikke indtryk af at de 2 operatører, YT6A og
YT6T, på nogen måde havde afsløret deres identitet.
Hvad årsagen er til at netop denne station har kørt så
mange unike QSO'er er ukendt.
De har naturligvis spildt en masse tid på at køre QSO'er
der ikke tæller.
Dommerne, K1ZZ, N6TR og G3SXW, besluttede at
anlægge en højere tærskel, i 2006, for unike QSO'er og
derefter revurderede de alle loggene.
Det gav mindre forskydninger i årets resultat for
nogen og adskillige pladser nedad for andre.
Fremover er det anbefalet at alle unike QSO'er fjernes
fra loggene uden strafpoint.

SAC contest 2005.
Der var indsendt ialt 1147 logge til kontrol, heraf 664
cw og 483 phone.

Landskampen.
Land #logge Point
FINLAND: 93 17.869.598
SWEDEN: 124 14.911.101
NORWAY: 27 3.109.478
ALAND IS.: 9 3.101.276
DENMARK: 35 3.009.495
ICELAND: 3 294.545
FAEROE IS.: 1 5.180
GREENLAND: 1 16
SVALBARD AND BEAR I: 0
JAN MAYEN I: 0
MARKET REEF: 0

CW
Land #logge Point
SWEDEN: 66 8833831
FINLAND: 48 8555784
NORWAY: 13 2083720
ALAND IS.: 6 1955534
DENMARK: 15 1152622
ICELAND: 1 14985

FAEROE IS.: 0 0
JAN MAYEN I: 0 0
MARKET REEF: 0 0
GREENLAND: 0 0
SVALBARD AND BEAR I: 1 0 (checklog)

PH
Land #logge Point
-------------------------------------
FINLAND: 45 9313814
SWEDEN: 58 6077270
DENMARK: 20 1856873
ALAND IS.: 3 1145742
NORWAY: 14 1025758
ICELAND: 2 279560
FAEROE IS.: 1 5180
GREENLAND: 1 16
SVALBARD AND BEAR I: 0 0
JAN MAYEN I: 0 0
MARKET REEF: 0 0

Danske resultater:
CW
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ1LO 1 324 2 886 183 528 138
2. OZ2TF 670 1 452 109 158 268
3. OZ8SW 503 1 094 108 118 152

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ6PI 502 1 060 96 101 760 
2. OZ2KL 315 648 78 50 544 
3. OZ4FF 218 458 63 28 854 
4. OZ5BD 128 262 44 11 528 
5. OZ5UR 34 77 25 1 925 

Single Op./Single TX/Single Band/3.5 MHz:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ4O 469 964 43 41 452 
2. OZ5WQ 294 608 37 22 496 
3. OZ7BQ 109 223 27 6 021 

Single Op./Single TX/Single Band/7 MHz:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ0XX 618 1 322 58 76 676 
2. OZ0PI 1 3 1 3 

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ2A 115 250 27 6 750 
2. OZ1DGQ 5 11 5 55 

Phone.
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ1DD 1 031 2 618 160 418 880 
2. OZ2TF 571 1 339 122 163 358 
3. OZ5EV 358 905 104 94 120 

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ4NA 181 393 52 20 436 
2. OZ2DAN 166 357 57 20 349 
3. OZ8SA 123 286 58 16 588 
4. OZ1KKH 127 290 44 12 760 
5. OZ1KVM 102 220 55 12 100 
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6. OZ6PI 67 161 30 4 830 
7. OZ4EL 75 162 28 4 536 
8. OZ9EC 46 98 21 2 058 
9. OZ8GW 26 53 19 1 007 
10. OZ0PI 7 18 6 108 

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ7AEI 197 456 37 16 872 
2. OZ9V 112 245 23 5 635 
3. OZ1JVX 82 178 25 4 450 

Single Op./Single TX/Single Band/21 MHz:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ4O 11 30 10 300 

Multi Op./Single TX:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OZ5E 1 321 3 382 187 632 434 
2. OZ5ESB 783 1 953 150 292 950 
3. OZ0W 507 1 091 122 133 102 

GREENLAND
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OX3JZ 3 8 2 16 

FAEROE IS.
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OY9R 86 185 28 5 180 

Statistikker.
Disse statistikker dannes automatisk i checkprogram-
met og kan anvendes efter behov.

Man kan med fordel skæve til kolonnerne Unik,
Bursted og Bad%.

Den sidste Bad% er et udtryk for fejlhøringer, som i de
contester hvor der gives strafpoint for den slags nok er
værd at beskæftige sig med.
Eksempelvis CQ WW contesterne.
I SAC contesterne gives ikke strafpoint.

Man skal huske på at disse statistikker er lavet udfra de
logge der er indsendt, hvilket kun er en beskeden
brøkdel af det reelle deltagerantal.

Det var alt for dennegang, redigeret i 30 graders var-
me.
Cu in SAC contesten
73 Peter OZ5WQ

Call QSO's Conf Unik Dupes Exc Busted Band RS(T) NILConf[%] Bad%
CW
OZ0PI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
OZ0XX 645 304 26 1 13 13 1 0 1 47 4,3
OZ1DGQ 9 2 1 0 2 1 0 0 2 22 55,6
OZ1LO 1405 768 25 20 33 23 4 0 1 55 4,3
OZ2A 122 79 0 1 1 4 1 0 0 65 4,9
OZ2KL 373 206 4 0 38 21 1 1 1 55 16,6
OZ2TF 754 423 11 4 41 32 4 1 5 56 11,0
OZ4FF 250 149 2 0 13 8 9 0 1 60 12,4
OZ4O 493 253 7 2 11 9 2 0 0 51 4,5
OZ5BD 164 71 5 0 25 15 1 0 0 43 25,0
OZ5UR 35 29 0 0 0 1 0 0 0 83 2,9
OZ5WQ 314 176 11 1 10 8 1 0 0 56 6,1
OZ6PI 538 348 2 9 9 13 1 0 4 65 5,0
OZ7BQ 113 72 0 0 0 3 1 0 0 64 3,5
OZ8SW 526 301 5 1 19 2 1 0 0 57 4,2

Phone.
OX3JZ 10 1 0 0 3 3 0 0 0 10 60,0
OY9R 90 40 6 0 3 1 0 0 0 44 4,4
OZ0PI 7 6 0 0 0 0 0 0 0 86 0,0
OZ0W 547 224 29 8 16 10 3 0 4 41 6,0
OZ1DD 1077 269 173 0 20 20 1 0 9 25 4,6
OZ1JVX 84 47 1 0 2 0 0 0 0 56 2,4
OZ1KKH 130 77 0 0 1 0 0 1 1 59 2,3
OZ1KVM 104 70 1 0 1 1 0 0 0 67 1,9
OZ2DAN 177 99 8 1 5 3 1 0 1 56 5,6
OZ2TF 609 258 18 2 18 11 1 1 5 42 5,9
OZ4EL 78 47 1 0 2 1 0 0 0 60 3,8
OZ4NA 186 96 7 0 3 2 0 0 0 52 2,7
OZ4O 12 6 0 0 1 0 0 0 0 50 8,3
OZ5E 1356 368 170 2 15 15 0 1 6 27 2,7
OZ5ESB 817 294 45 0 15 13 2 1 3 36 4,2
OZ5EV 389 160 24 2 7 20 0 0 2 41 7,5
OZ6PI 71 46 0 1 2 1 0 0 0 65 4,2
OZ7AEI 209 93 14 0 7 4 0 0 1 44 5,7
OZ8GW 27 16 0 0 0 0 0 0 1 59 3,7
OZ8SA 133 81 1 1 1 6 0 0 1 61 6,0
OZ9EC 53 29 1 0 2 5 0 0 1 55 15,1
OZ9V 131 55 7 0 10 7 0 0 2 42 14,5

Statistikker SAC 2005
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HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest JULI
CW Points Multi Score
1 OZ2NYB 101 22 2222
2 OZ1GX 92 20 1840
3 OZ7SKV 80 20 1600
4 OZ4QX 76 18 1368
5 OZ7XE 63 19 1197
6 OZ1IVA 66 18 1188
7 OZ1LJ 59 16 944

Fone
1 OZ4NA 190 44 8360
2 OZ8SA 174 40 6960
3 OZ5VY 177 39 6903
4 OZ1IWJ 172 40 6880
5 OZ1GX 170 39 6630
6 OZ9EC 166 38 6308
7 OZ7XE 133 39 5187
8 OZ1XV 141 36 5076
9 OZ0PL 145 34 4930

10 OZ6KH 136 35 4760
11 OZ1IVA 113 36 4068
12 OZ1LJ 115 30 3450
13 OZ4FZ 100 32 3200
14 OZ4QX 94 30 2820
15 OZ9FL 61 30 1830
16 OZ9HMN 70 21 1470
17 OZ1RSH 59 19 1121
18 OZ1AWG 38 14 532
19 OZ1HYI 36 13 468
20 OZ8YP 28 10 280
21 OZ3TZ 18 8 144

Klub fone
1 OZ7SKV 197 43 8471
2 OZ1ALS 191 43 8213
3 OZ2NYB 109 35 3815
4 OZ5VEJ 94 27 2538
5 OZ5VF 46 22 1012

QRP cw
1 OZ8PG 118 20 2360
2 OZ8BN 91 17 1547
3 OZ5AEV 80 18 1440
4 OZ1BMA 78 17 1326
5 OZ8T 47 11 517

QRP fone
1 OZ8PG 220 40 8800
2 OZ8GW 193 37 7141
3 OZ1BMA 103 28 2884
4 OZ5XT 49 19 931
5 OZ8T 26 5 130

10m. aktivitetstest  JULI
Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ0TE 16 12 19910
2 OZ4QX 4 3 3157
3 OZ4DR 3 3 2740
4 OZ1GX 1 1 2251
5 OZ4TP 1 1 511

Klasse B. SSB
1 OZ3BEN 26 20 58102
2 OZ2PBS 13 12 20609
3 OZ8SA 15 13 19039
4 OZ5VEJ 6 610721 5 OZ8FU 5
5 8135
6 OZ8WQ 6 5 6408
7 OZ1GX 4 4 6410
8 OZ4TP 5 4 5500
9 OZ9HMN 3 3 4302

Klasse C. FM
1 OZ8SA 11 7 11017
2 OZ2PBS 8 7 10249
3 OZ3BEN 6 5 5660
4 OZ5VEJ 3 3 4807
5 OZ7KT 6 4 3626
6 OZ9HMN 3 3 3593
7 OZ4TP 2 2 1961
8 OZ1GX 3 3 1680

Klasse D. Dig.
1 OZ3BEN 3 2 2702
2 OZ7KT 4 4 2553

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 0 58102 5660 2702 63762
2 OZ2PBS 0 20609 10249 0 30858
3 OZ8SA 0 19039 11017 0 30056
4 OZ5VEJ 0 10721 4807 0 15528
5 OZ1GX 2251 6410 1680 0 10341
6 OZ4TP 511 5500 1961 0 7972
7 OZ9HMN 0 4302 3593 0 7895
8 OZ7KT 0 0 3626 2553 6179

Det var vel et par sommertester, skulle jeg mene. Der
var flere gode momenter i det. Der var igen mange nye
calls  hvoraf flere var klubstationer og forholdene var
gode. Det var rigtig positivt og er rigtig godt gået her
i sommervarmen når nu badevandet runder de 22 gra-
der og også trækker i en.
-OG 10 meter NAC testen! Jeg skal lige mene der var
gang i den, hvad loggene jo også vidner om. Jeg hørte
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Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

mange stationer på trådantennen, men det var svært
at få ørenlyd, men pyt - man kan ikke både være på
camping og så have optimale betingelser. Alle ser ud til
at have haft en god og sjov test.
Til slut: Husk lige et par ting. Skriv på loggen når i er
udenlands (I/call DL/call o.s.v) sådan at lokator passer
med opholdstedet. Klokkeslæt på loggene for hvert
femte minut og altid ved periodeskift,(80m testen).

Ikke flere tilfælde af varmekuller herfra. Fortsat god
sommer og på genhør den 1.oktober, for husk - der er
Field-day  den 1. week-end i september. Derfor ingen
80 m aktivitetstest denne måned, men kom nu ud i
afdelingerne og kør noget fiel-day og vis at vi er gode
til det.

Vy 73 de
OZ1GX Gunnar.

OHA Platterne
OHA-1000, OHA-2500 og OHA-5000 er tilgængelig for
1000, 2500 og 5000 kørte finske stationer. Disse er flot-
te platter lavet i træ. Selvklæbende ettiketter er til-
gængelig for hver nye 250 kørte stationer, for hver
platte.

OHA Platterne er officielle diplomer for den Finske
Amatør Radio Forening, SRAL. Alle platter og selvk-
læbende ettiketter er tilgængelige for radio amatører,
amatør radio klubber og SWL's.

For disse platter, skal du køre stationer beliggende i
Finland (incl. OH, OH0 og OJ0). Du må bruge alle fre-
kvenser og CW, FONE og/eller DIGITAL toneart. Alle
kontakter skal være kørt efter 10-06-1947. Kontakter
med /AM og /MM er ikke gyldige. Kontakter via repe-
atere er heller ikke gyldige. For forskellige stationer
accepteres forskellige call's. Hvis den samme station
har været i forskellige call områder (f.eks. OH3RM og
OH3RM/7), tæller det som 2 forskellige stationer. Hvis
statione bruger call med /M eller /P, tæller det som
samme station som uden /M eller /P. (f.eks. OH2A og
OH2A/P, er den samme station og tæller kun som én). 
Listen af kontakter skal være i call områder orden og i
alfabetisk orden. (f.eks. OH1A, OH1B, OH2A etc.).
Hvis du ansøger om mere end én platte eller selvk-
læbende ettiket på samme tid, er én liste nok. Skriv på
ansøgningen, hvis du ønsker det kørte bånd eller tone-
art markeret til diplomet. Alle contakter til OH platter-
ne skal være bekræftet med QSL kort. Ansøgningen
skal være bekræftet af 2 radio amatører eller diplom
manageren i din egen forening. SRAL's diplom mana-
ger har ret til at se ethvert QSL kort, hvis dette ønskes.
Gebyr for platte er 25 Euro, 30 USD eller 50 IRC. Gebyr
for selvklæbende ettiketter er 5 Euro, 8 USD eller 10
IRC.
Send ansøgningen til:
SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441  Helsinki
Finland

V/U/SHF diplomer

OHA-VHF
For OHA-VHF diplom skal du køre Fisnske stationer på
VHF, UHF eller SHF båndene. Du skal samle 150 point.
Hver 10 Km giver ét point. (f.eks. 289 Km giver 28
point). Det er tilladt at køre samme station 2 gange.
Kontakter via repeatere er ikke gyldige. Kontakter
kørt med forskellige call's og fra forskellige QTH's
accepteres hvis ansøger er den samme. QSO'en skal
være bekræftet med QSL kort. Listen med kontakter
skal indeholde call's på de kørte stationer, datoen for
QSO'erne, bånd, toneart, lokator, QRA og point. Listen
skal være bekræftet af 2 radio amatører. Selvklæben-
de ettiketter er tilgængelige for 25, 75, 100 og 200
kontakter. Hvis du også har kørt alle 10 Finske call
områder, kan du søge om OHA-VHF 0-9 diplomet.

Gebyr for diplomet er 5 Euro, 8 USD eller 10 IRC pr.
diplom.

OHA-VHF 144
For dette diplom skal Finske og Skandinaviske statio-
ner køre 15 felter, beliggende i Finland på 144 MHz
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båndet. Kontakter kørt med forskellige call's accepte-
res hvis ansøger er den samme. Kontakter kan køres
fra forskellige QTH'er, men QTH'erne skal være belig-
gende i en cirkel med en omkreds af max. 100Km. Cen-
trum af cirklen behøver ikke at være din QTH. Du kan
ansøge om et nyt diplom for hver 5 nye felter (20, 25
etc.).

OHA-UHF 432
For dette diplom skal Finske og Skandinaviske statio-
ner køre 5 felter, som er beliggende i Finland,  på
432MHz båndet. Andre regler er de samme som for
OHA-VHF 144 diplomet.

OHA-SHF 1296
For dette diplom skal Finske og Skandinaviske statio-
ner køre 5 felter, som er beliggende i Finland,  på
1296MHz båndet. Andre regler er de samme som for
OHA-VHF 144 diplomet.

OHA-SHF 2300, 5650, 10000, 24000
For dette diplom skal du køre 2 felter, som er belig-

gende i Finland,  på 2300MHz,  5650 MHz, 10 000 MHz
eller 24 000 MHz båndet. Andre regler er de samme
som for  OHA-VHF 144 diplomet. Selvklæbende etti-
ketter er tilgængelige for hver 2 nye felter og hver
QSO hvis længde er over 200Km. Andre regler er de
samme som for  OHA-VHF 144 diplomet.

Følgende felter accepteres for V/U/SHF diplomerne:
JO99, KO09, KO19, KO29, JP90, KP00, KP10, KP20,
KP30, KP40, KP01, KP11, KP21, KP31, KP41, KP51, KP02,
KP12, KP22, KP32, KP42, KP52, KP03, KP13, KP23, KP33,
KP43, KP44, KP14, KP24, KP34, KP44, KP54, KP25, KP35,
KP45, KP16, KP26, KP36, KP46, KP17, KP27, KP37, KP47,
KP08, KP18, KP28, KP38, KP48, KP09, KP29, KP39, KP49

Send ansøgning til:
SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441  Helsinki
Finland 

Info: www.sral.fi
Vy 73' de OZ2LGD, Lone

Rævejægeren
Erik Lind
Hjerpstedvej 9, Sølsted, 6270 Tønder
Tlf. 74 71 14 48
Mail: elind@wanadoo.dk

Redaktion:

Marianelundsmesterskabet i rævejagt lørdag den 27
maj 2006.

Resultater:
Nr 1 OZ9VA Arne 5 ræve 59'45
Nr 2 OZ6KH Villy 5 ræve 69'31
Nr 3 OZ4QX Peter 5 ræve 70'02
Nr 4 OZ2FN Finn 5 ræve 91'37
Nr 5 OZ3KL Kenneth 5 ræve 124'10
Nr 6 OZ4UR Ivar 3 ræve 41'31
Nr 7 Kjeld 3 ræve 117'55

Rævejagten blev afholdt i Klosterris Hegn ved Horn-
bæk. Vejret var som sædvanligt
med rævejægerne, solen skinnede, det blæste og tem-
peraturen var omkring 16º.
I år var træerne ikke så våde, men skovbunden var
mange steder blød og sumpet.
Turen var ca. 4.8 km i luftlinie for den korteste vej
rundt til rævene.

Vy 73 de Franz Primdahl   8FG.

Jysk mesterskab i mobil rævejagt 160 m / Tinglevjag-
ten
Tønder Ræveklub indbyder i år til dobbeltjagt på en
enkelt dag.
Dato: Søndag den 24. sept.
Tid og sted: kl. 11.00 på Kliplev forsamlingsgård
Kort: 1211  IV Tinglev afgrænsning 12 v. 32 øst
Antal ræve: 6 stk som sender fra kl. 12.00 til udsendel-
serne kl. 16.oo
Regler: EDR +/- 
Premier: 3 bedste hold max 3 pr. hold
Antal personer.  fri.
Tilmelding: meget gerne  74711448 / SMS 51214035
/mail elind@wanadoo.dk

Premieoverakelse kl. 17.15, hvis nogen skulle forvilde
sig ned på den anden side grænsen. 

På gensyn 
Alfred og Erik.

Prøv OZ i 4 måneder
Vi kalder det prøvemedlemsskab, der giver dig 4 numre OZ

tilsendt din adresse hver måned for kun 50 kr
Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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DX-ing og DX-nyt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Redaktion:

Løst og fast.
28 juni 2006 (UTC) fik vi DXCC entity nummer 336 som
er Montenegro.  Indtil videre er de fortsat med YU6
kaldesignalerne og det lød også til at der allerede er et
QSL-bureau måske et samarbejde med Serbien.  De
kom først i gang på 6m og jeg tror at det er første
gang at mange af DX jagerne i OZ kun havde et nyt
DXCC entity på 6m i det mindste et par dage.  Der har
været stor aktivitet fra YU6AO, hvor blandt andre
YT1AD var en af operatørerne.  Det viste sig at YU6AO
"kun" havde VHF licens de første par dage, så han er
kun gældende i DXCC regi på HF fra den 4/7 2006.
Ligeledes YU6DZ, YT6T, YU6AM, YZ6AMD og YT6LM
været aktive på mange bånd.  

4O3T

Som jeg skrev i sidste nummer af OZ ligger YU6 lige til
højrebenet propagation mæssigt og har været relative
lette at køre trods en solid pile-up.  Hvis du skal opda-
tere dit logprogram kan du kopiere informationerne
fra almindelig YU med hensyn til længde og bredde-
grader, zoner osv med mindre at du har en meget ret-
nings bestemt antenne... 

Der kommer med tiden sikkert mange ekspeditioner
dertil og de vil være nemme at køre så snart de dukker
op.  Det er også et oplagt sted at køre de store CQWW
tester fra, så har du ikke logget dem endnu vil der i

modsætning til andre nye som Chesterfield og Ducie
blive rig mulighed for at køre dem.  Husk at det er kun
de YU6'ere du har kørt efter 28/6 2006 der tæller som
Montenegro, dem der er kørt før tæller stadig som Ser-
bien Montenegro (almindelig YU).  N7NG skriver at
DXCC er klar til at modtage QSL kort fra den nye enti-
ty.  Husk at enkelte montegrianere kan køre med YT3,
YU3, YZ3, 4O3, 4N3, men de fleste kører med nummer
6 i kaldesignalet.  Omkring deadline på dette nummer
af OZ er 4O3T kommet i gang med prominente navne
som DL3DXX, OH2BH, DJ9ZB med flere... Ud fra bille-
det at dømme kommer de sikkert til at ligge godt og
er hørt fra 10 - 160m i OZ.

Som omtalt i sidste nummer af OZ er der kommet en
ændring af DXCC reglerne.  Så nu lyder kriteriet om
politiske entities som følger:
c) En entity skal have en permanent population, skal
være administreret af et lokalt styre og være mindst
800 km fra hoved ø.  For at opfylde "permanent popu-
lation" og "administreret af et lokalt styre" kriterierne
i dette underpunkt skal en entity være listet i enten a)
USA's udenrigsministeriums liste over "områder med
speciel suverænitet" som havende et "lokalt admini-
strativt styre" eller være på FN's liste over "ikke selv-
styre områder".

Intentionen med regel 1c) er at imødekomme entities
der er tilstrækkelig separeret fra sin hoved ø ud fra
DXCC hensigten men som ikke kvalificerer sig under
rule 1a) og 1b).  Denne nye regel vil ændre status for
visse entities.  Dette vil reducere afstanden fra første
adskillelse af disse entities fra 800 til 350 km.  

Den nye regel er gældende fra 15/6 2006 og hvad det
præcis kommer til at betyde for kommende DXCC enti-
ties er stadig uvist.  Det må dog betyde at der ikke
kommer flere Scarborough og Ducie entities og tak for
det.

Nu hvor vi er ved DXCC skriver NC1L at der har været
problemer deres software, hvilket skulle betyde at
DXCC honor Roll listen i august nummeret af QST kan
mangle netop dit kaldesignal.  Hvis det er tilfældet skal
du kontakte Bill på dxcc@arrl.org

Stop press
Jeg har lige efter deadline på OZ fået mail fra N7NG
om at Swain Island er blevet nummer 337 DXCC enti-
ty fra 22 juli 2006.  
Det er så den første eftervirkning af ændringerne i
DXCC reglerne.  
Jeg har mere om sagen i næste nummer af OZ.
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Igen i år gik turen til messen i Friedrichshafen.  Et team
bestående af OZ1BTE, OZ1FTU, OZ1ING, OZ1JUZ,
OZ1LO, OZ7YY og OZ8ABE tog turen af A7 til det syd-
lige Tyskland 22 - 25/6.  Igen i år var der linet op med
en masse professionelle udstillere og et stort loppe-
marked.  
Blandt prof'erne var der en ny tysk produceret station
på markedet.  Hilberling er navnet og de har en stor
transceiver på markedet kaldet PT-8000B som er en
600W station til en pris hvor kun de store Yaesu og
Icom stationer kan følge med. 

Hiberling PT8000B

De 600W bliver leveret af 2 stk MOSFET i push-pull
med 100 V drain.  Den skulle komme i en 100W udga-
ve senere til en mere amatør venlig pris.  Udover flags-
kibet har Hilberling også en række mindre transceive-
re også som samlesæt.  Alt sammen så meget professi-
onelt ud.  
Icom havde stadig ikke fået sat strøm til deres 7800
model mens Yaesu havde antenne og fuld power på
såvel deres FT-9000 og nye FT-2000 som så ganske godt
ud.  Ten-Tec havde også udvidet deres stand, mens
Kenwood var lidt mere diskret.
Også indenfor PA-trin er der sket meget på det sidste.
Jeg ved ikke i hvilke lande det er tilladt men 4-5 kW ser
ud til at blive standard trin i fremtiden ofte leveret af
diverse "russer" rør, der holder prisen nede.  Indenfor
antenner var der ikke så meget nyt både ZX, SteppIR,
Opti-beam havde stande men en del så meget spinkelt
ud i forhold til det danske klima.  

Messe Friedrichshafen

Der var en del stande med antennemaster i aluminium
der kunne være velegnet til fieldday eller hvor det er
nødvendigt at være mere diskret.
På loppemarkedet var der meget forskelligt, det der

for nogen ligner skrammel er måske lige den stump en
anden har ventet på at finde.  Her var både nye og
brugte ting til salg og at komme igennem loppemar-
kedet tager flere timer, så det er en god ide at vide
hvad man går efter og er man flere afsted kan man
lige varsko de øvrige om hvad man mangler så de kan
kigge med for det er temmelig uoverskueligt.  På lop-
pemarkedet var der også dansk deltagelse fra OZ5ESB
og på forventelig jysk så gik handlen ikke så godt selv-
om varerne var i top og prisen i bund.  
Rart at se et dansk islæt i vrimlen.  Der var mere dansk
men som besøgende og vi mødte blandt andre
OZ1INN, OZ1LWT, OZ4N, OZ7QB + XYL, OZ8AFC,
OZ8RO (LA5HE).  Igen i år blev bag væggen i den store
hal benyttet som QSL wall og der kunne hentes et
DXCC ud fra de besøgende, det er ganske imponeren-
de.  I samme område som QSL væggen havde diverse
radioamatørforeninger deres stande og fra norden var
SM og OH repræsenteret og de havde ganske pænt
besøg.  I ARRL's bod var der QSL checkere så man kun-
ne få opdateret sit DXCC statistik mens man gik rundt
og så på løjerne.

OZ5ESB standen

Der var mange interessante foredrag om lørdagen
mens det var lidt mere tyndt om fredagen.  I år bar det
præg af at Tyskland skulle spille VM kamp mod Sveri-
ge, så noget af det jabbet igennem for at kunne være
færdig kl 17 og ude i hallen var der også opstillet stor-
skærm og der blev heppet meget, gæt selv på hvilket
hold.
Første foredrag var nyt fra IOTA, igen i år viste de et
par spændende klip fra en række IOTA ekspeditioner
til små øer i samme størrelse og sværhedsgrad som bil-
lederne fra BS7 i forrige nummer, blandt andre fra
OC5I (kommenteret af DL5SE) og 9R2DX (kommente-
ret af I2YDX).  Til sidst fortalte G3ZAY om det nye
system som IOTA organisationen var klar til at indføre,
et system der ligner LOTW meget.

GDXF havde sammen med DARC DX-section slået pjal-
terne sammen og DL5EBE leverede et show som toast-
master.  Her kom der en masse foredrag fra CY9SS,
G3SXW og G3TXF tur til C2, K7C, VU4AN, TY og 3Y0X.
Det ville fylde et helt OZ at komme med referat fra alle
disse ekspeditioner, så du må nøjes med et meget lille
udsnit.  
CY9SS berettede om hvor svært det er at komme til
øen trods at den ikke ligger så langt fra Canada.  Høje
bølger gør det ofte meget svært at komme hel i land
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og det gik da desværre også galt for en af operatører-
ne som brækkede benet og måtte hentes af en nødbe-
redskabs helikopter sikkert ikke helt billigt derovre.
G3TXF fortalte om de kummerlige forhold som Nauru-
erne lever under i dag.  Efter at minerne er lukket er
der ingen indtægtskilder på øen og alt er gået i stå.  De
havde heller ikke strøm hele døgnet mere og besøgen-
de/turister var der næsten aldrig for alle strandene var
ødelagt af mine industrien.  Trods Roger og Nigel ikke
havde al udstyret fra begyndelsen af ekspeditionen og
ikke havde strøm hele dagen fik de alligevel logget
mange specielt i EU (hele 37% af alle QSO'er). 

QSL-væggen

Derefter kom K7C på banen og KK6EK fortalte om
arbejdet med DXA og de mange hits på deres hjem-
meside under operationen og det virkede umiddelbart
som om at han var mere optaget af det end at få
logget QSO'er.  Han var dog meget tilfreds med de
18% EU der var kommet i log og det er selvfølgelig
også flot når de kørte japanere i de fleste EU åbnin-
ger....  Så kom VU2MY på banen med en baggrunds
orientering om VU4AN arrangementet, det var meget
formelt men han oplyste til sidst at de allerede nu
planlægger næste års møde på VU7 !!!  PA3EWP for-
talte om TY operationen i marts måned som blev kryd-
ret af flotte billeder fra Benin.  Til sidst kom 3Y0X
præsentationen som var en kombination af dias og
video og det var spændende at se billeder/film der ikke
var vist på hjemmesiden.  Vi håber at få en af teamle-
derne fra 3Y0X Erling LA6VM til næste årsmøde i
Danish DX Group, OZ7YY arbejdede ihærdigt på at få
aftalen i hus allerede nu.  

QSL-chek hos ARRL

3Y0X har allerede modtaget flere hæders bevisninger
og er valgt som årets ekspedition i 2006, hvilket i sig
selv er imponerende eftersom der stadig resterer en
del af året.  Den var også vel udført og bliver dog
meget svær at slå.  Det blev også oplyst at der allerede
er sendt 35.000 QSL kort afsted og backlog er meget
lille.  Der er nu brugt over 1.000 mandetimer på QSL
delen af ekspeditionen.

GDXF havde lavet et 50 siders hæfte om de ekspeditio-
ner de havde støttet i årets løb med lange beretninger
fra andre end ovenstående ekspeditioner som f.eks.
FT5XO, 6O0N og KP5 operationen og det kan muligvis
være stof her i spalten i en nær fremtid.  Der er små
500 medlemmer i GDXF.

Så blev der dømt fodbold.

Ud over selve messen er der en masse social samvær
hver aften.  Enhver interesse organisation indenfor
amatørradio med respekt for sig selv afholder dinners
og så er det lige hvilke man skal deltage i.  Da OZ7YY
mener at hans rygte vil lide skade vil jeg ikke nævne
hvilken amatørradio klub vi spiste sammen med fredag
aften hopper jeg direkte til lørdag aften hvor der var
et suverænt arrangement hos Bavarian Contest Club.

Den svenske stand

Her kommer alle der er noget ved DX'en og vi havde
fint selskab af DL3DXX ved OZ bordet.  Dietmar fortal-
te at han skulle til et spændende sted februar 2007 og
det kunne vi se frem til for det var noget vi manglede
på de lave bånd men mere kunne vi ikke få ud af ham
på nuværende tidspunkt.  3Y0X teamet og en god del
af deltagerne fra VU4AN var også til stede samt en
lang række af kendisser fra DX fronten i EU.  Alt i alt
var vi ca. 200 DX'ere til dette arrangement og det kan
i syd Tyskland klares for under 150 kr pr person og så
er der mere mad en man kan spise, selv jeg blev mæt.

OZ7YY og jeg tog en masse billeder der kan ses på
http://www.ddxg.dk og typisk dansk så var det hver
gang der skulle spises at der var tid til at tage billeder.
Du kan dog også finde et par stemnings billeder fra
hallerne. møderne og dinners.

Der har været nogenlunde condx på "midter" bånde-
ne (17 - 30m) i sommerperioden, men de døgnåbnin-
ger vi ellers har haft tidligere år på specielt 17m har
været knap så gode til DX i juni måned. Det buldrer
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dog ind med JA og W'ere på 17m mens 15m ofte for-
bliver meget stille.  Jeg har hørt en hel del OZ'ere kal-
de CQ på 10m og de har haft travlt med at logge pri-
mært EU stationer på Es.  Der er også kommet en del
ind uden for EU på de høje bånd og allerede i juni har
der været flere åbninger på 6m til USA end der var
hele sidste år.  Der har generelt været mere aktivitet på
10m end der plejer og det er jo herligt, det kniber sta-
dig lidt med at få gang i 12m.
Forholdene plejer at skifte i kommende periode så det
vil blive et mix af korte og middel lange forbindelser
på de høje bånd samtidig med at de lave bånd vil være
mindre mærkede af absobering og QRN.   Da der ikke
er megen aktivitet på Solen vil der heller ikke være
diverse flares der rydder båndene, dog har der været
et par dage hvor k var 5.  Der vil stadig være åbent på
de høje bånd til det der ligger mellem 120 og 240 gra-
der i forhold til OZ.  Vi nærmer os de store contester
CQWW RTTY, SSB og CW der ligger respektiv placeret
ultimo september, oktober og november.  Det plejer at
kunne få endnu mere gang i båndene og der ligger
allerede informationer på nettet om aktivitet under
disse tests.  Du kan også lade DX stationerne komme til
dig under SAC testen.

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

A7 - Qatar.
G0MKT er QRV herfra indtil 10/9.  Der vil være aktivitet
på 10 - 40m på CW og PSK.  QSL via NM7H.

BY - China.
BD7KLO er i gang fra AS-137 frem til 17/8.  Det vil være
fra 10 - 40m på SSB og RTTY.  QSL kun direkte.

E5 - Cook Islands.
Nu skulle de første E5'ere kunne høres på båndene.
Det nye præfiks afløser det gamle ZK1.
4 - 18/11 vil N7OU og W7YAQ køre fra North Cook, 18
- 28/11 fra South Cook hvorfra de vil deltage i CQWW
CW.  Det bliver primært CW de er QRV på men der kan
komme aktivitet på SSB og RTTY.  Det er en lower pow-
er operation fra 10 - 80m så det bliver ikke nemt at
køre fra OZ.

FM - Martinique.
F4CKP er QRV herfra frem til ultimo august på RTTY og
SSB.  QSL via hans hjemmecall.

GD - Isle of Man.
Frem til 26/8 vil der blive aktiveret en række fyrtårne
på IOM.  Samtidig håber den lokale radioamatør orga-
nisation at opmærksomheden kunne animere lokale til
at blive radioamatører.

GJ - Jersey.
G5XW er i luften som GJ5XW/P fra 26/8 - 1/9 på alle
bånd, men kun på SSB.  QSL via hans hjemmecall.

HC8 - Galapagos.
HC8N vil igen komme i luften i forbindelse med CQWW
RTTY.  Udenfor testen vil der være aktivitet på andre
modes.  QSL via W5UE.

HI - Domenican Rep.
KB2MS er QRV herfra frem til 23/8 og vil være i luften

på alle bånd undtagen 160m.  QSL via hans hjemme-
call.

HR - Honduras.
WQ7R er i CQWW SSB QRV som HQ9R.  Udenfor testen
vil han køre med HR9/ på sit kaldesignal.  QSL via N6FF.

K - USA.
W2JU er QRV fra NA-046 indtil 2/9.  Det bliver med
mest aktivitet på CW.

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.

LX - Luxembourg.
Et stort belgisk team er QRV herfra 8 - 10/9 og vil køre
på de 5 gamle bånd på CW, SSB og RTTY.  QSL via deres
respektive hjemmecalls.

LA9VDA

OJ0 - Market Reef.
LA9VDA har samlet et team til ekspedition hertil 8 -
14/9.  Der vil være aktivitet 10 - 160m på CW, SSB og
RTTY.  Du kan se mere på http:www.la8aja.com/expe-
ditions/oj0la_2006/

OY - Faroe Islands.
DL2RMC er QRV herfra 21 - 23/8 på HF båndene.  Der
vil være aktivitet på CW, SSB og digimodes.  QSL via
hans hjemmecall.

P2 - Papua New Guinea.
Et team med blandt andre SM6CVX på holdet vil akti-
vere en række IOTA'er.  2 - 10/10 OC-115 og 11 - 14/10
OC-153.  De vil være i gang på CW og SSB.  QSL for
første operation via G3KHZ, for anden SM6CVX begge
kun direkte.

PJ7 - Sint Maarten.
AH8DX er QRV herfra i forbindelse med CQWW RTTY
hvor han vil være QRV på alle bånd.  QSL via hans
hjemmecall.

SV5 - Dodecanese.
GM3YOR er QRV herfra 21/9 - 4/10.  Operationen bliver
udelukkende på CW. QSL via hans hjemmecall.
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Udbredelsesforhold

Måned: aug/sep    Solplettal max: 28    min: 0     snit: 14  
(tid: z, bånd: m)          OZ sr: OZ sr: 04:24  ss: 17:59 1/9 2006 
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
GJ 05:30 18:47 - -  -  -    9-20   8-3   4-1   17-9  19-5

HC8 12:01 00:00 - - 13-20 13-22 18-23 20-9 23-9 0-6 1-4
3D2r 18:19 06:04 - - - 8-15 8-15 11-17 16-18 - -
4W 21:43 09:33 - - 12-15 12-19 14-23 13-23 17-23 17-21 19-22

SV9 - Crete.
G8VHB vil køre 27/9 - 9/10 med SV9/ på sit kaldesignal.
Han vil køre fra 10 - 20m.

TF - Iceland.
Efter sin tur til Færøerne tager DL2RMC videre til
Island hvor han vil køre 24/8 - 6/9 på samme måde som
fra OY.

TK - Corse.
IK1RAC vil være QRV 19/8 - 1/9 med TK/ på sit kalde-
signal.  Der vil blive kørt på HF plus 6m.  QSL via hans
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.

VP2M - Montserrat.
WA7NB kører som VP2MDY 25 - 31/10 og vil deltage i
CQWW SSB.  Udenfor testen vil han køre fra 6 - 160m
på CW, SSB og PSK31.  QSL via hans hjemmecall.

VQ9 - Chagos.
VQ9LA er QRV mindst indtil december.  Han skulle
have grejet fixet og har lytterantenne med denne
gang, så vi kan forvente en del lowband operation.

VU7/L - Lakshadweep.
Der går rygter om at K3LP vil være QRV herfra 15 - 25/1
på CW og SSB og en smule RTTY.  Ellers skulle der kom-
me et nyt HAM meeting herfra i løbet 2007.

XX - Macao.
JM1LJS vil være QRV herfra et par dage mere og skul-
le være i gang som XX9TJS.

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

4W - Timor Leste.
Det kan være at PA5M stadig er QRV som 4W6AAB.
Der skulle være aktivitet fra 10 - 40m på CW og SSB når
han har mulighed for det.  QSL via PA7FM.

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 15 - 29/11 bemærk nye dage.  De
har sat sig et mål om at køre 50.000 QSO'er og ser også
ud til at have grejet i orden med beams, vertikaler, 5
styk kW PA-trin osv.
På http://5a7a.gmxhome.de/ kan du se mere og der er
nedtælling til ekspeditionen går i gang...  QSL via
DL9USA.

9L - Sierra Leone.
JT1CH er i Sierra Leone og har søgt om at få licens.
Han skal være der resten af året.

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

Ny antenne ?

Ring og hør, hvad du kan få hos
Radioamatørernes Forlag ApS.

Din egen forretning.

Vi har antenner til såvel HF som VHF-UHF
tlf. 66 15 65 11
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VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

Lokator toplisten
pr. 14. juli 2006

50 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au AuE Es MS F2 TEP Update
1 OZ1LO JO55 976 1 0 89 195 16100 06-07-14
2 OZ3ZW JO54 870 0 0 83 173 817 1985 3967 2087 15876 9122 06-07-11
3 OZ8ABE JO55 860 0 0 71 171 8167 13641 10635 06-01-09
4 OZ8RW JO55 859 0 0 83 190 15893 06-07-13
5 OZ1IEP JO55 748 0 0 61 145 1086 1318 2358 5832 1998 14053 9311 06-06-14
6 OZ1DPR JO45 709 0 0 67 146 1156 1318 4632 2298 14281 9131 05-07-16
7 OZ0JX JO54 681 60 140 3591 14175 8302 04-12-24
8 OZ1BNN JO55 652 i.o. i.o. 62 131 05-06-19
9 OZ1BUR JO46 647 0 0 134 06-12-31
10 OZ8ZS JO55 646 17 0 58 130 751 2112 8361 1549 12024 9318 06-01-02
11 OZ5AGJ JO56 600 2 0 51 121 734 1162 7418 1650 11987 9271 06-07-03
12 OZ7DX JO66 532 0 0 64 144 15500 06-07-14
13 OZ6AQ JO44 529 i.o. i.o. 52 112 1230 4262 1361 15989 05-07-01
14 OZ1KEF JO56 501 40 98 1240 5004 1156 11914 9367 05-01-07
15 OZ5IQ JO65 479 0 4 53 118 1337 1295 3645 1378 12912 9130 05-09-01
16 OZ7IS JO65 475 60 126 410 1294 3100 850 14000 03-12-29
17 OZ2M JO65 443 36 90 566 1173 7675 1131 8632 04-06-30
18 OZ1DLD JO45 378 0 0 36 67 06-01-14
19 OZ9PP JO47 370 0 0 24 71 752 1316 1986 8315 1307 06-07-11
20 OZ9AFN JO44 342 i.o. i.o. 31 86 05-12-16
21 OZ1SKY JO56 335 0 0 19 55 3771 7655 06-07-12
22 OZ6EI JO45 319 0 0 27 71 1021 5182 9055 06-06-16
23 OZ1ANA JO55 270 65 03-11-29
24 OZ3AEV JO55 259 59 03-12-08
25 OZ1KKH JO56 245 i.o. i.o. 19 56 7514 05-12-31
26 OZ8SL JO65 222 0 0 19 51 237 564 2309 06-07-14
27 OZ7NB JO45 217 i.o. i.o. 39 1394 3370 1592 5568 06-07-05
28 OZ5KM JO45 195 0 0 12 17 7500 05-07-14
29 OZ2BKK JO56 123 11 35 1353 3346 04-01-02
30 OZ4QA JO65 97 05-01-05
31 OZ5BD JO65 73 8 20 2084 04-12-16
32 OZ4VW JO45 16 0 0 4 9 1474 06-07-10
33 OZ1LPR JO65 8 2 4 270 1448 04-01-07

70 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au Es MS Update
1 OZ3ZW JO54 64 0 0 18 816 1361 3569 1029 06-07-11
2 OZ2LD JO54 52 0 0 5 14 1016 1170 1699 977 05-07-15
3 OZ2M JO65 20 3 8 179 1055 1462 1187 04-06-30
4 OZ9PP JO47 7 0 0 3 4 267 921 1573 06-07-11
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144 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au AuE Es MS EME Update
1 OZ1LPR JO65 635 230 66 37 73 1684 2061 1378 2503 2153 18088 06-01-03
2 OZ1IEP JO55 560 199 26 28 66 1638 1542 1763 2534 2177 17906 06-06-14
3 OZ2M JO65 513 14 59 1982 1894 2298 2203 04-06-30
4 OZ1LO JO55 465 33 12 21 60 06-07-14
5 OZ2TF JO46 460 60 i.o. 15 51 2062 1875 2603 2007 06-07-11
6 OZ8ZS JO55 454 165 6 18 59 1835 1748 2528 2307 8318 06-01-02
7 OZ5AGJ JO56 426 140 0 14 51 1324 1248 2609 2031 06-07-03
8 OZ1BUR JO46 405 0 0 48 05-12-31
9 OZ3ZW JO54 396 0 3 46 1763 1866 2303 1415 05-01-01
10 OZ7Z JO44 295 1495 1724 2253 1963 05-01-07
11 OZ8SL JO65 292 12 46 1476 1305 2309 06-07-14
12 OZ5KM JO45 229 0 0 8 27 1195 780 2262 1754 05-07-14
13 OZ1DLD JO45 220 0 0 11 35 1709 1249 2311 1510 06-01-14
14 OZ9PP JO47 212 0 0 9 39 1845 1676 1169 2403 1852 06-07-11
15 OZ5DI JO55 174 i.o. i.o. 11 31 1331 1060 2312 06-01-03
16 OZ4QA JO65 162 05-01-05
17 OZ4VW JO45 154 0 0 12 33 1304 1304 2363 1436 06-07-10
18 OZ1ANA JO55 153 34 1760 1097 2250 03-12-29
19 OZ7IS JO65 152 11 33 1128 1294 1845 1901 03-12-29
20 OZ6AQ JO44 149 i.o. i.o. 29 1609 1336 2051 05-07-01
21 OZ1SKY JO56 142 0 0 9 28 1813 2452 06-07-12
22 OZ1FF JO45 127 2 0 9 35 987 1239 2357 1520 06-07-03
23 OZ6EI JO45 96 1 0 6 18 1495 1248 06-06-16
24 OZ1KEF JO56 87 6 21 1034 1460 05-01-07

OZ3AEV JO55 87 14 03-12-08
25 OZ5BD JO65 80 7 18 1152 1514 1692 04-12-16
26 OZ1KKH JO56 70 i.o. i.o. 6 15 2086 05-12-31
27 OZ7AEI JO46 46 i.o. i.o. 2145 06-07-16

432 MHz:
Nr Call Loc Sqr WSJT EME Ssqr DXCC Tr Au MS Update
1 OZ7IS JO65 191 9 33 1663 1048 1294 03-12-29
2 OZ1IEP JO55 168 2 3 9 33 1594 1226 06-06-14
3 OZ2OE JO45 157 9 28 2216 1020 05-01-06
4 OZ3ZW JO54 149 0 0 28 1648 780 06-07-11
5 OZ2TF JO46 123 i.o. i.o. 21 1244 1046 06-07-12
6 OZ1DLD JO45 121 0 0 6 18 1868 1432 06-01-14
7 OZ1LO JO55 120 0 0 24 06-07-14
8 OZ1FF JO45 114 0 0 7 23 1398 1138 06-07-03
9 OZ8ZS JO55 104 0 0 7 19 1363 06-01-02
10 OZ1SKY JO56 73 0 0 7 15 1333 06-07-12
11 OZ1ANA JO55 72 12 1088 03-11-29
12 OZ4VW JO45 64 0 0 5 16 1275 06-07-10
13 OZ9PP JO47 63 0 0 7 14 1405 715 06-07-11
14 OZ5KM JO45 55 0 0 5 11 1695 05-07-14
15 OZ4QA JO65 48 05-01-05
16 OZ1CTZ JO46 47 i.o. i.o. 4 14 1442 1159 06-07-06
17 OZ3AEV JO55 46 10 03-12-08
18 OZ2M JO65 40 4 11 1247 684 04-06-30
19 OZ6EI JO45 20 i.o. i.o. 2 7 991 06-06-16
20 OZ5BD JO65 13 1 4 578 04-12-16

1296 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ2OE JO45 101 6 18 1425 05-01-06
2 OZ1FF JO45 86 7 17 1245 06-07-03
3 OZ7IS JO65 84 6 18 1205 03-12-29
4 OZ3ZW JO54 78 6 17 1189 06-07-11
5 OZ1CTZ JO46 62 5 12 1285 06-07-06
6 OZ2TF JO46 58 13 1225 06-07-12
7 OZ5KM JO45 57 4 11 1195 05-07-14
8 OZ2TG JO65 40 3 06-01-02
9 OZ5DI JO55 39 3 9 916 06-01-03
10 OZ1DLD JO45 25 3 7 1021 06-01-14
11 OZ4VW JO45 18 3 6 850 06-07-10
12 OZ4QA JO65 15 05-01-05
13 OZ2M JO65 11 1 4 555 04-06-30
14 OZ1ANA JO55 8 3 220 03-11-29
15 OZ9PP JO47 6 1 3 271 06-07-11
16 OZ1IEP JO55 3 1 2 85 06-06-14
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2320 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ1FF JO45 36 4 9 863 06-07-03

OZ2OE JO45 36 3 8 914 05-01-06
2 OZ7IS JO65 31 2 9 860 03-12-29
3 OZ1CTZ JO46 27 3 6 873 06-07-06
4 OZ2TG JO65 17 1 06-01-02
5 OZ2TF JO46 14 6 674 06-07-12
6 OZ4VW JO45 5 2 2 538 06-07-10

3400 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ1CTZ JO46 12 2 7 801 06-07-06
2 OZ2OE JO45 6 2 4 772 05-01-06
3 OZ4VW JO45 1 1 1 11 06-07-11

5760 MHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ7IS JO65 12 1 4 593 03-12-29
2 OZ1CTZ JO46 7 1 4 666 06-07-06
3 OZ2OE JO45 6 1 5 679 05-01-06

10 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr RS Update
1 OZ1FF JO45 60 4 13 1089 861 06-07-03
2 OZ1CTZ JO46 41 4 9 961 817 06-07-06
3 OZ2OE JO45 27 2 6 789 05-01-06
4 OZ2TG JO65 15 1 420 06-01-02
5 OZ7DX JO66 14 1 4 361 06-07-13
6 OZ5DI JO65 10 1 3 366 06-01-03
7 OZ4VW JO45 3 1 1 52 06-07-10
8 OZ1LPR JO65 1 1 1 550 04-01-07

24 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ1FF JO45 6 1 3 216 06-07-03

OZ7DX JO66 6 1 2 206 06-07-13
2 OZ5DI JO65 5 1 1 179 06-01-03
3 OZ2TG JO65 4 1 1 66 06-01-02
4 OZ2OE JO45 2 1 1 52 05-01-06

47 GHz:
Nr Call Loc Sqr Ssqr DXCC Tr Update
1 OZ5DI JO55 3 1 1 83 06-01-03

OZ7DX JO66 3 1 1 47 06-07-13

Bemærkninger til toplisten:
Jeg har modtaget opdateringer fra i alt 16 amatører den-
ne gang, hvilket har medført nogle smårokeringer blandt
de bedst placerede på nogle af båndene. En enkelt ama-
tør (OZ1PIF) har bedt om at blive slettet fra listen. Peter
skriver som begrundelse bl.a.: Jeg ønsker ikke længere at
være med under den kunstige skelnen mellem WSJT, EME
og "andre" modulationsarter. Hvad med en selvstændig
opgørelse af HSCW-MS, Maskinel CW, SSB via månen etc.
etc. ad nauseam?
Dette synspunkt må man naturligvis respektere, men for
at undgå misforståelser vil jeg dog gerne pointere, at der
ikke skelnes mellem de enkelte modulations- og udbre-
delsesarter, når det gælder udregningen af den enkelte
deltagers placering på listen. Listens øvrige oplysninger er
af "sekundær" art og betyder intet for placeringen.
Begrundelsen for indførelsen af de to kolonner WSJT og
EME kan man finde i VHF-spalten i december 2004 OZ.
Listen offentliggøres også på VHF-udvalgets hjemmeside
http://www.vushf.dk

Næste opdaterede liste kommer i februar 2007.

Det nordiske VHF/UHF/SHF-møde i Sletten 2006
Jeg har fundet et par hjemmesider med billeder fra
årets nordiske VUSHF-møde i Sletten ved Silkeborg.
SM6NZB har lagt billeder ud på 

http://ham.se/vhf/pictures/vhf2006/oz_06.htm 
og via siden 

http://www.sm7eql.se/sm7/ 
kan man finde en række fotos under overskriften "Bil-
der från Nordic VUSHF-meeting i Danmark" .
Jeg har tilladt mig at sakse et par af SM6NZB's billeder:

VHF-udvalgets hjemmeside
Flere har sikkert fundet ud af, at subdomænet
http://vhf.edr.dk ikke eksisterer mere. VHF-udvalgets
hjemmeside kan man i stedet finde på www.vus-
hf.dk  .
Med nogen besvær kan man også finde en link til
siden på EDR's nye hjemmeside www.edr.dk .
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Under det årlige nordiske VUSHF-møde afholdes tradi-
tionen tro et åbent VHF-manager møde. Her ses fra
venstre  de 4 nordiske managere OZ7IS, OH6ZZ, LA1BR
og SM2ECL.

OZ2LD havde sin hjemmebyggede 9 elem. yagi til 4
meter-båndet med på VUSHF-mødet. Her testes den på
PA5DD/OZ1DOQ's - Uffes 70 MHz rig, som befinder sig
inde i varevognen.
Fotos: SM6NZB.

Nye førstegangsforbindelser og DX-rekorder
I denne måned tager jeg først en "gammel nyhed".
Uffe, OZ1DOQ/PA5DD har nærlæst EDR's officielle
førstegangsliste (du finder den på 

http://www.vushf.dk/
eller på min egen 

http://home20.inet.tele.dk/oz8sl/)
Her har Uffe bemærket, at der tilsyneladende ikke er
nogen, der har gjort krav på den første QSO på 432
MHz mellem Danmark og Kaliningrad (UA2). I sin log
har han imidlertid fundet følgende aurora-QSO fra
november 1989:

OZ1DOQ JO65HP:
1989-11-17  16:03 UTC  432 MHz CW  UA2FL 51a/55a
KO04FQ.

Indtil videre registrerer jeg denne QSO som den første
mellem OZ og UA2 på 70 cm. Men det kan godt være,
at der har været andre QRV i samme aurora-åbning og
som har været tidligere på færde end OZ1DOQ. Ja
måske er der endda nogen, der har kørt UA2 på 70 cm
før den 17. november 1989. Spalteredaktøren vil der-
for gerne efterlyse eventuelle OZ - UA2-forbindelser på
432 MHz tidligere end ovennævnte dato.

Og så til en spektakulær førstegangsforbindelse på 50
MHz: OZ1DJJ rapporterer, at han den 21. juni havde to-
vejs CW-forbindelse med  NL7Z i Alaska. Data for
QSO'en er følgende:

2006-06-21 11:41 UTC NL7Z cw 559/559 JO65HP-
BP51EN, QRB: 6914 km.
Læses mere om denne fantastiske QSO under bånd-
rapporter.

En ligeså spektakulær DX-forbindelse står OZ9PP
(JO47VA) for. Han havde den 21. juni 2006 kl. 07:25
UTC to-vejs forbindelse på 50 MHz med JH7XRZ
(QM09MV). QSO'en blev afviklet med CW. Jeg har
udregnet afstanden mellem de to stationer til 8337 km
(WGS84), og det må være ny dansk Es-distancerekord.
Muligvis er udbredelsen sket via en kombination af
"normal" Es og auroral E (AE), men det ændrer ikke
ved det faktum, at det er den længste 6m-QSO via en
eller anden form for sporadisk E, som har spalteredak-
tionen har fået rapport om.

OZ1LO oplyser i en båndrapport fra 6 m, at han den 2.
juli 2006 kørte YU6DZ fra Montenegro. Den nye repub-
lik på Balkan blev optaget i FN, som medlem nr. 192
den 28. juni 2006. ARRL har derfor tilføjet Republikken
Montenegro til DXCC-listen med effekt fra samme
dato. D.v.s. Leifs QSO kan være en ny dansk første-
gangsforbindelse, men andre kan jo have været tidli-
gere på færde. Lad mig må få nogle flere bud.

OZ1LPR har den 17. juli 2006 tilføjet en ny dansk
førstegangsforbindelse til 144 MHz-listen. Det drejer
sig om en QSO via EME og mode JT65B med C91JE fra
Mozambique (locator: KH94PU). QSO'en blev gennem-
ført kl. 07:00 UTC, og der blev udvekslet rapporterne
OOO/RO.
Peter oplyser, at der bag kaldesignalet C91JE gemmer
sig ZS6JDE, Hannes, der rejser rundt i Afrika i forbin-
delse med sit job. Han har udstyr med til 144MHz EME,
og han er aktiv når arbejdet tillader det. Han kører
med 2x9elem og 350W.

Til slut har OZ1CTZ (JO46OE) et bud på en ny første-
gangsforbindelse på 9 cm (3,4 GHz). Den 5. juli 2006 kl.
06:03 UTC havde Brian nemlig QSO med GM4OGI
(IO85DX). Forbindelsen blev afviklet på CW, og der
blev udvekslet rapporterne 519/519. Afstanden mellem
de to stationer har jeg udregnet til 803 km, så der altså
også tale om en ny dansk distancerekord på 9 cm.

4 meter nyt
CT1FFU oplyser på http://www.70mhz.org at de midler-
tidige tilladelser, der er givet til et antal amatører i Por-
tugal, Madeira og Azorerne udløber den 31. august
2006. Dette gælder også beacon CQ5FOUR, der må gå
QRT på samme tidspunkt. Tony skriver dog, at de por-
tugisiske telemyndigheder er åbne for overvejelser
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vedrørende fornyede prøvetilladelser under næste års
Es-sæson. Myndighederne vil også drøfte muligheder-
ne for en eventuel flytning af de eksisterende PMR-tje-
nester i 70 MHz-båndet til andre frekvenser.

På samme hjemmeside kan man læse, at LX1JX for
tiden er den eneste station, der er QRV på 4 meter fra
Luxembourg. Han kører med en TS430S + en OZ-trans-
verter og et lille PA-trin. Antennen er en 6 elem. yagi.

Es-sæsonen må siges at have været helt formidabel i år,
- både på 50, 70 og 144 MHz, som det fremgår af de
rapporter spalteredaktionen har modtaget inden
deadline 21. juli. Mest bemærkelsesværdige har udbre-
delsesforholdene på 50 MHz været, med langdistance-
forbindelser på adskillige tusinde kilometer. Bl.a. er der
kørt OZ- forbindelser med Alaska og Japan, - QSO'er
som man forventede kun kunne køres under solplet-
maksima via refleksion fra ionosfærens F-lag. Det mest
mærkværdige har - set med mine øjne - været, at det
har været muligt for japanske stationer at høre eller
køre europæiske stationer på 6 m på utroligt mange
dage i juni og juli måned. Indtil videre har jeg kun
modtaget een rapport om en OZ - JA QSO (fra OZ9PP).
Det kunne være interessant at få at vide om også
andre OZ'ere har kørt Japan på 6 m.

50 MHz Es
Som nævnt foranstående har de fantastiske Es-forhold
på 6 m i juni måned bl.a. givet anledning til en første-
gangsforbindelse mellem Danmark og Alaska. OZ1DJJ
skriver bl.a. følgende om sin bemærkelsesværdige
QSO:
Jeg tror, jeg har kørt en ny 1st QSO med Alaska på 6 m.

Jeg kan ikke finde nogen andre på nettet, der har kørt
ham før mig. Kevin NL7Z var på ON4KST-chat og oply-
ste, at han kunne høre EU-video, og at han kaldte CQ
over Nordpolen. Jeg drejede min 6 elm op over Nord-
polen i 351 grader og bingo, der var han!!
21.06.2006 11:41z NL7Z cw 559/559 JO65HP-BP51EN,
QRB: 6900km Es. Han var igennem ca. 30 - 40 min. Hør-
te også OZ1LO køre ham. I løbet af formiddagen og
aftenen før havde der været en stor Es-åbning til nord,
og om formiddagen kørte jeg også en LA5 i KQ50. End-
videre havde JW/bcns været igennem, - 6m er MAGIC.
Efterfølgende lavede jeg en rec som kan høres her
http://oz1djj.geronne.dk/nl7_01.wav

73's best regards OZ1DJJ/OX3LX
Bo Christensen

Udbredelsen af signalerne må formodes at være sket
via flere sporadiske E-lag.
NL7Z, Kevin Forster, skriver på sin hjemmeside:

http://www.mtaonline.net/~nl7z/, 
at han kørte følgende europæiske stationer i denne
fantastiske åbning, som for hans vedkommende vare-
de fra 11:30 til 12:14z: PA4PA, DL9USA, OZ1DJJ,
OZ1LO, OZ8RW, DL3DXX, DL2DXA, SM6CMU og
DL7CM. SM3IVE blev hørt, men ingen QSO blev etable-
ret. Kevin mener - selvom han ikke er 100% sikker - at
disse 6 m-QSO'er mellem Alaska og Europa er de første
nogensinde, - hvis der ses bort fra EME-forbindelser.
Han har lagt nogle lydfiler fra åbningen ud på sin
hjemmeside.
Via Uffe, PA5DD/OZ1DOQ, har jeg fået en oplysning
om, at NL7Z hørte en svag FSK-moduleret beacon på
50,021 MHz under åbningen. Det kan næsten kun
være OZ7IGY.

Jeg har fundet dette foto af NL7Z's 6 m antennesystem
på hans hjemmeside http://www.mtaonline.net/~nl7z/
Systemet består af 2 x Hygain 66dx - 6 element (6,1 m
bom) monteret på en 5,3 m horisontal krydsarm.
Antennerne er monteret vertikalt polariserede for at
reducere forstyrrende spurius fra den lokale TV-kanal
2. Systemet er monteret 17 m over jorden og bliver
fødet med 7/8" Andrews heliax.
NL7Z's QTH er Wasilla, ca 70 km nordøst for Anchora-
ge i Alaska.

For 50 år siden
VHF-spalteredaktør OZ5MK skriver i OZ august
1956, at man i det amerikanske amatørblad QST's
VHF-rubrik i de sidste måneder er begyndt at slå til
lyd for anvendelse af SSB på 2 meter. Den første
QSO på 2 meter, hvor begge stationer benyttede
SSB, skulle angiveligt have fundet sted den 27.
marts 1956 mellem W2JJC og W3HWN. Afstanden
mellem de to stationer er 230 km, og p.g.a. det mel-
lemliggende terræn har de to stationer altid haft
vanskeligt ved at række hinanden trods anvendelse
af høj effekt og almindelig dobbeltsidebånds AM.
Men i følge QST var det ingen sag med SSB og en
spidseffekt på kun 3 watt.
OZ5MK bemærker, at det lyder lovende, men
fortsætter: "Men også ganske almindelig CW er -
som formentlig bekendt - mange gange mere effek-
tiv end amplitudemodulation og dertil ulige enkle-
re og billigere end almindelig AM og (navnlig) SSB.
Det synes som om vejen til bedre VHF-DX først og
fremmest går via større effekt og CW - og så natur-
ligvis større og bedre antenner i det omfang det er
muligt."
Dette er et synspunkt, der har holdt vand indtil for
få år siden, hvor MGM (machine generated modu-
lation), som f.eks. FSK441, begyndte at vinde større
og større udbredelse. 

Båndrapporter
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NL7Z i sit shack. På 6 m består Kevins rig af en Yaesu FT-
920 med afstemmeligt cavity filter og en GaAs-Fet pre-
amp. Senderens PA-trin indeholder et par 3CX800 som
afgiver 1500 W.
Foto fra http://www.mtaonline.net/~nl7z/

Fra OZ9PP kommer den første rapport om en OZ-kon-
takt med Japan i juni måned. Forbindelsen var med
JH7XRZ i QM09MV og QSO'en, som foregik på CW,
fandt sted 21. juni 2006 kl. 07:25 UTC, altså godt 4
timer før Bo's kontakt med Alaska. 
Peter skriver bl.a.:

Jeg havde den 21. juni min første QSO med Japan på
50 MHz og modtog til min store overraskelse QSL nog-
le dage efter. Når jeg ser på min globus, opfatter jeg
signalets 8300 km rejse som 3 aurorale Es hop og eet Es
hop.

Det er muligt, at Peter har ret, men det kan jo også
være, at der tale om 2 AE- og 2 Es-hop, - eller noget
helt andet og meget mere kompliceret. Det der over-
rasker mig mest er, at strækningen mellem Europa
(især den sydlige del) og Japan har været "åben" på 6
meter så at sige dag-efter-dag i hele Es-sæsonen. 
Peter vil også gerne have, at jeg skriver lidt om udbre-
delsesmåden, men her vil jeg gerne melde pas indtil
videre. Mine gæt er nok ikke bedre end så mange
andres. Indtil videre tror jeg dog på, at der er tale om
en kompliceret form for udbredelse via ionosfærens E-
region.

Her er en beviset på OZ9PP's 50 MHz langdistancefor-
bindelse med JH7XRZ. Bemærk at Norifumo kører med
50 watt og en 10 element antenne!

OZ9PP sendte også i juni en 50 MHz-rapport, som des-
værre ikke nåede at komme med sidste udgave af VHF-
spalten. Den indeholdt et par nye lande og en række
nye lokatorer til Peters samling. Her er den:
06-06-06: JW4GHA JQ94, nyt land.
13-06-06: SV9CY KM25, nyt land, CU3EQ HM68,

CN8SG IM64.
19-06-06: K1TOL FN44, K2MUB FN21, W3UR FM19.
Åbningen til USA varede i 2 timer, og signalstyrkerne
var de kraftigste jeg har oplevet i de tre år, jeg har kørt
50 MHz. 73 de Peter, OZ9PP.

OZ1LO har sendt denne oversigt over nye lokatorer og
DXCC'er kørt på 6 meter siden midten af maj 2006:
18-05-06: TA7T (KN90).
25-05-06: HI3TEJ (FK49).
07-06-06: SP1NY/MM (IN66).
21-06-06: LA5SJA (KQ50), NL7Z (BP51) ny DXCC.
27-06-06: V47KV (FK87) ny DXCC (St. Kitts, Nevis).
02-07-06: YU6DZ ny DXCC (Montenegro), GM4SIV

(IO57).
05-07-06: V44KAI (FK87), een mere fra ovennævnte

nye DXCC.
09-07-06: LA9PJA/P (KQ00).

Hvis 6m- signalerne mellem OZ1DJJ og NL7Z henholds-
vis OZ9PP og JH7XRZ har taget den korteste vej (6900
km hhv 8300 km) mellem OZ og NL7 samt OZ og JH, må
de have fuldt den røde hhv violette linie på kortet.
Som det ses, går begge strækninger over polare områ-
der.

144 MHz Es:
OZ1LO har naturligvis også været i gang i flere af de
gode Es-åbninger på 2 meter. Her er Leifs rapport:
14-06-06: TA1D (KN41), LZ3GM (KN34), UA6MA

(KN97), YO4FNG (KN44)
18-06-06: EE1URO (IN62), EA4WT (IN80), EA4CZV

(IN80), ED7URJ (lok. ikke oplyst), EA4KR
(IN80), EA4LU (IM68), ED4URA (IM79),
CT1EAT (IM68), CT1DDW (IN60), EA1BBE
(IN62), EB1FDY (IN53).

07-07-06: EB1EHT (IN73), EB1EHO (IN73).
12-07-06: SV3CYM (KM08), IT9IVA (JM77), 9H1ET
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(JM75), 9H1XT (JM75), IT9VDQ (JM68),
EB1BXW (IN53), SV9GPV (KM25), SV1DNU
(KM18).

OZ1LO skriver, at han under åbningerne den 12. juli
kortvarigt hørte IH9 Panterilla Isl. i JM56 lok., men fik
ikke kaldt ham op. Det ville ellers have været det tæt-
teste Leif nogensinde har været det afrikanske konti-
nent, som han desværre endnu ikke har kørt på 2 m.

OZ1BUR har kørt følgende Es-forbindelser på 2 meter,
- alle med SSB:
18-06-06: EA1DDU IN73, EB1TT IN72, EA2RL/P IN83,

EA1KY IN71, F1RHS, EA1EBJ IN73, CT1AL/P
IN60, EA1YO IN73, EC5CR IM99, EA1BFZ
IN81, EA4TF IM89, EA4KR IN80, EA4DB
IN80, EA2AWD IN93, EA1ASC IN70, EE1URO
IN62, GI6ATZ, EB1IVT, RA3WDK KO81,
UA3WM KO72.

19-06-06: IK7EZN JN90, ER5AA KN45, YO8RHI KN37,
LZ1ZP KN22.

06-07-06: I7CSB JN71, IC8FAX JN70, I8KPV JN70.

OZ4VW - Arne har køt følgende via Es på 2 meter:
18-06-06: EA7RM IM87 2245 km, EA4DB IN80,

EA4AYW IN70, EA4DTX IN80, F0EZJ JN05,
EA4KR IN80.

06-07-06: IC8FAX JN70CN nyt DXCC, IW8YEN JN?,
I8KPW JN70KO.

OZ7AEI - Jakob har fra sin hjemme-qth nær Holstebro
(JO46IJ) kørt CT1AL/p i IN60EH - QRB 2145 km. Jakob
skriver, at lidt kan også gøre det. Han kører med Yaesu
FT-480R, 10 watt og en 6 elem. i 17 meters højde.

AMSAT-OZ på nordiske VUSHF-møde
I det seneste nummer af AMSAT-OZ er der en udførlig
beretning om AMSAT-OZ's deltagelse i det nordiske
VUSHF møde i Sletten ved Silkeborg. Jeg har tilladt mig
at sakse et par af billederne fra journalen.

AMSAT-OZ var repræsenteret af OZ1MY og OZ9VQ på
det nordiske VUSHF-møde i Sletten ved Silkeborg. Her
ses antennerne til satellitkommunikation placeret på
taget af hovedbygningen i Sletten. Det er en 2x4 ele-
ments Tonna kryds-yagi til 2 meter og en WIMO X-
Quad til 70 cm.
Foto fra AMSAT-OZ Journal nr. 154.

AMSAT-OZ havde besøg af flere prominente medlem-
mer under opholdet på Sletten. På dette billede ses
f.eks. OZ1AED, Laurs, som var vidne til de få QSO'er
man fik kørt. Som det ses på billedet er OZ1MY ved at
føre de få QSO'er ind i loggen. I løbet af lørdagen var
der en del andre inde for at kikke på stationen, så det
kan være vi får flere i gang på satellitterne.
Foto fra AMSAT-OZ Journal nr. 154.

Tændrør som overspændingsafledere
Idéen er nærliggende: At bruge et tændrør som gnist-
gab til at aflede overspændinger fra lyn! Det er aktu-
elt ved indføringer til stationen af trådantenner, åbne
feedere, twinlead etc. - kort sagt alt, der ikke er jordet
permanent uden for stationen. Det er bedre at få et
overslag ude i gnistgabet end inde i stationen. Brug et
tændrør uden indbygget formodstand, som nogle
typer har. (Check med ohmmeter). Tændrørene kan
kun beskytte mod inducerede overspændinger, der er
langt de hyppigste, ikke mod et direkte nedslag.  Skul-
le man være så uheldig at få et direkte nedslag (meget
ringe sandsynlighed) gør de små gnistgab i tændrøre-
ne nok hverken fra eller til. 
Se hvor galt det så kan gå i QST July 2006 p.25
Joe Hutchens, WJ5MH. Notes on Lightning Protection
for Open-Wire Feed Lines.
QST June 2006 p. 46

OZ8BN

Målinger i GHz området
Føler du dig en smule usikker på, hvorledes man måler
"de højeste frekvenser" så er der hjælp i en artikel i
CQ-DL, hvor DC0DA fortæller hvorledes man nmåler
udgangseffekt, forstærkning, og andet relevant på et
PA-trin.
DC0DA: GHz Messungen mit amatteurmäsigen Mit-
teln. CQ-DL 2-2006 side 108-111.

OZ8XW

Boring af huller
Når der skal bores huller til højttaleren  eller blæseren,
så kan det være svært, at få det til at se ordentligt og
symmetrisk ud. Det problem giver DJ3RW en løsning
på i en lille artikel.
DJ3RW: Lautsprecher- ind Lüftungslöcher - sauber
gebohrt. CQ-DL 4-2006 side 253

OZ8XW

Satellitter

Fra andre blade
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Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

Contestkalender
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
2.-3. sep.14-14 UTC Region 1 September  1)
05. sep. 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
12. sep. 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
14. sep. 19-23 DNT OZ NAC  50 MHz contest
19. sep. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz 
21. sep. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
26. sep. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge 
1) Se reglerne i dette OZ.

NAC resultater

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

1 OZ6OM JO55CE 36 23 2170 26938
2 OZ2PBS JO55XJ 20 12 2178 15839
3 OZ9PP JO47VA 13 10 2159 11827
4 OZ1MG JO65CO 16 7 229 4840
5 OZ6PI JO47VA 6 4 338 3037
6 OZ8SMA JO55WA 5 4 367 2629

ODX: OZ2PBS - 9H1JJ (JM75GV) 2178 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 50 29 2124 42582
2 OZ6EI JO45TT 10 10 2112 11804
3 OZ0TE JO55SQ 3 3 2493 7018

ODX: OZ0TE - UT3IZ (KN87XX) 2493 km.
OZ6EI : Begyndte godt mod Ukraine. Forholdene var
mærkelige, men jeg fik da også Island.  

Klasse 70,  70MHz, Juni 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 OZ2LD JO54TU 15 6 2085 6546

2 OZ1EBA JO75JF 11 5 174 3568
3 OZ2PBS JO55XJ 10 4 151 2762
4 OZ1MG JO65CO 11 4 157 2519
5 OZ2M JO65FR 5 3 168 1834

ODX: OZ2LD - SV1DH (KM18VA) 2085 km.

Klasse 7A, 1296MHz, Juni 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points   
1 OZ1FF JO45BO 28 22 743 21221

2 OZ2LD JO54TU 26 21 767 18763
3 OZ9KY JO45VX 26 19 683 17483
4 OZ2GM JO56DT 5 5 233 3396
5 OZ1BGZ JO65AP 6 5 352 3155
6 OZ9PP JO47VA 4 3 267 2339
7 OZ7DX JO66DA 4 3 264 1887

ODX: OZ2LD - OH0JFP (KP00AB) 767 km.

Microbølge i alt juni 2006
Nr. Call Locator Point

1 OZ1FF JO45BO 20442
2 OZ2TG JO65FP 7996

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

1 OZ1FF JO45BO 9 6 361 7519
2 OZ2TG JO65FP 7 5 273 4684

ODX: OZ1FF - SM6BTT (JO58PI) 361 km.

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

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

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

1 OZ1FF JO45BO 8 6 361 12923
2 OZ2TG JO65FP 2 1 47 950

ODX: OZ1FF - SM6BTT (JO58PI) 361 km.

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

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

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

1 OZ7SKV JO46ML 80 32 735 40458
2 OZ6OM JO55EJ 63 31 685 34193
3 OZ2PBS JO55XJ 77 29 666 31819

4 OZ6TY JO55XE 50 28 552 26075
5 OZ4VW JO45UT 37 24 672 23192
6 OZ9ZZ JO46QK 42 21 709 21685
7 OZ5ER JO65CT 26 17 604 14762
8 OZ5BD JO65AN 25 13 577 11482
9 OZ1MG JO65CO 26 11 352 9101

10 OZ1AOO JO65GR 21 12 594 9082
11 OZ0A JO55WL 10 5 180 8410
12 OZ2M JO65FR 2 2 84 1157

ODX: OZ7SKV - ON4KHG (JO10XO) 735 km.

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

1 OZ1DOQ/P JO64GX 221 61 919 113332
2 OZ9KY JO45VX 154 50 863 82513
3 OZ2TF JO46PE 105 42 763 59873



4 OZ1ALS JO45VA 11 8 660 6689
5 OZ6EI JO45TT 10 6 401 4475

ODX: OZ1DOQ/P - F5PEJ (JN09XT) 919 km.
OZ6EI : Rotor gik i "udu". Det gjorde ikke sagen bed-
re.

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

1 OZ6HY JO45WA 22 17 682 14808
2 OZ9PZ JO56EE 25 15 761 13471
3 OZ5ER JO65CT 19 15 557 11849
4 OZ7SKV JO46ML 22 14 382 11055
5 OZ2GM JO56DT 17 11 308 8540
6 OZ1MG JO65CO 18 11 436 8291
7 OZ1AOO JO65GR 10 6 276 4137
8 OZ5BD JO65AN 5 5 229 3132
9 OZ4VW JO45UT 5 4 284 2451

ODX: OZ9PZ - DL0EE (JN49GK) 761 km.

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

1 OZ5W/P JO55KR 89 44 930 53204
2 OZ9KY JO45VX 73 41 787 47139
3 OZ1FF JO45BO 10 9 750 8067

ODX: OZ5W/P - F1ISM (JN09VK) 930 km.

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

1 GX7VHF JO01OV 35 19 2079 24593
ODX: GX7VHF - 9H1JJ (JM75JV) 2079 km.

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

1 OK1RI JO60RN 168 60 1062 107383
2 DL0VV JO64AD 55 27 593 28177
3 PI4TUE JO21RK 37 24 689 27308
4 DL5AG JO63CT 43 25 807 24175
5 ON5AEN JO10VW 27 17 791 20195
6 DL0VV JO64AD 33 22 623 19937
7 DL1TX JO53AN 39 19 637 19069
8 YL2GJW/A KO06RM 22 15 538 14326
9 DJ8MS JO64AD 26 15 593 13954

10 LY2SA KO14LL 22 11 674 11564
11 RX1AX KO59EW 18 9 346 9186
12 SQ3MU JO72PR 13 9 580 8776
13 DO1BEN JO31MB 5 4 588 4580
14 DL1OJ JO42QI 6 5 432 4309
15 SP1YSZ JO73GJ 6 5 353 3734
16 SP1MVG JO73FJ 6 5 353 3734
17 DG0TM JO64BC 5 3 168 1966

ODX: OK1RI - LA0BY (JO59IX) 1062 km.
ON5AEN : During the first hour of the contest: a lot of
static rain, lightning and thunderstorms in the neig-
hbourhood.

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

1 DJ8MS JO54VC 53 29 717 30481
2 DL0RSH JO43SV 36 24 692 24287
3 DL0VV JO64AD 29 16 704 18064
4 RX1AX KO59EW 4 4 663 3474

ODX: DJ8MS - SM0FZH (JO99HI) 717 km.

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

1 DF9IC JN48IW 14 14 777 13010
2 DJ8MS JO54VC 12 11 593 8772

3 PA5DD JO22IC 7 5 659 6229
ODX: DF9IC - SK7MW (JO65MJ) 777 km.  

Regler for Region 1 145 MHz September Contest

1. Deltagere
Alle licenserede radioamatører i Region I kan deltage i
contesten. Multioperatør-stationer acc
epteres under forudsætning af, at der kun anvendes
eet call under hele contesten. Deltagerne forventes at
overholde både reglerne og ånden for denne contest,
og der må ikke bruges større effekter end tilladt i
pågældende land. Stationer, der opererer med speciel
tilladelse for særlig høj effekt, kan ikke opnå placering
i contesten. 
Stationer, der midlertidigt opererer uden for deres
"HJEMLAND" deltager i testen som stationer fra det
land de midlertidigt opholder sig i, og deres logs skal
fremsendes gennem VHF-Manager/Contest komiteen
fra dette land. Sådanne logs, der fremsendes til VHF-
Manageren for amatørens hjemland vil ikke blive vide-
resendt til den arrangerende forening.   

2. Contest sektioner
1) Stationer med single operator uden hjælp under
contesten. Deltageren skal anvende privat ejet udstyr
og antenner og må sende fra enhver ønsket lokalitet.
2) Alle andre deltagere. Der må ikke anvendes mere
end én sender ad gangen. Alt udstyr på en station (sen-
dere, modtagere og antenner o.s.v.) skal placeres
inden for en cirkel, der ikke må være større end 500 m
i diameter.

3. Tidspunkt for contesten
Contesten løber lørdag den2. september 2006 kl. 1400
til  søndage den 3. september 2006 kl. 1400 UTC.

4. Forbindelser
Hver station må kontaktes én gang, uanset om den er
fast, portabel eller mobil. Hvis en station kontaktes
mere end én gang under contesten, skal det fremgå af
loggen, men der må kun kræves point én gang, og
dubletter skal markeres tydeligt. Kontakter via aktive
repeatere giver ikke point. Kontakter mellem CW og
PHONE-stationer er ikke tilladt.

5. N/A

6. Modulationsmåder
Der må anvendes følgende A1A, R3A, A3E eller F3E
(G3E).

7. Rapporter
Der udveksles rapporter, der skal indeholde RS eller
RST efterfulgt af et serienummer begyndende ved 001
og øget med 1 for hver ny kontakt. Der udveksles end-
videre fuld Locator (6 tegn) - (eksempel 59003 JO20DB
eller 579123 IN55CC).

8. Points
Der gives eet point pr. kilometer. Den beregnede
afstand afkortes til nærmeste hele kilometer, hvorefter
der tillægges 1 km. Slut antal points skal fremgå af den
øverste del af 1. ark i loggen.
For at muliggøre sammenligning af contestresultater-
ne skal omsætning fra grader til kilometer foretages
med en faktor 111.2.
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9. Log
Logs skal udfyldes som anført under punkt 12. Multi-
operatør-stationer skal tydeligt markeres som sådanne
i loggen. En kopi af loggen skal sendes til den natio-
nale VHF manager og må ikke være poststemplet sene-
re end den anden mandag efterfølgende contest-
weekenden (10. september). For sent indsendte logs vil
ikke blive medregnet. Ved fremsendelse af log har del-
tagerne samtidig anerkendt en accept af contestreg-
lerne.

10.Vurdering af logs
Den endelige bedømmelse foretages af den arrange-
rende forening, hvis afgørelser er endelige. Deltagere,
der bevidst overtræder reglerne eller tilsidesætter
IARU Region 1 båndplanen, bliver diskvalificeret. Den
nationale VHF manager er ansvarlig for eventuel dis-
kvalifikation.
Rapporter med tydelig forkert Locator eller en forkert
tidsangivelse på mere end 10 minutter medfører dis-
kvalifikation.
Points krævet  for en kontakt med en tidligere kon-
taktet station (dublet) vil blive straffet med en reduk-
tion på 10 gange det krævede pointtal. En fejl indført
i loggen af en station vil medføre tab af alle points for
den modtagende station.

Enhver fejl, der findes i en indført QSO, vil resultere i
tab af points for den modtagende station for denne
QSO.
Deltagere i testen vil ikke blive straffet for fejl begået
af stationer, der ikke deltager i testen, hvis disse ikke
overholder reglerne.

11.Diplomer
Vinderen i hver sektion vil modtage et diplom.

12.Logs
A: Papirlogs
Logbladene, der anvendes til IARU Region 1 testerne
skal være i opret format ikke smallere end A4 og skal
indeholde følgende rubrikker i den nævnte orden:

- dato
- tid i UTC
- callsign på den station der har været kontakt med
- rapport sendt
- rapport modtaget
- locator modtaget
- antal krævede points
Der skal endvidere vedlægges et første ark (summary
sheet), der skal indeholder alle essentielle oplysninger,
der er nødvendige for at bedømme loggen og med
separat plads til kommentarer fra den nationale Con-
test Manager.

Det første ark i loggen (summary sheet) skal underskri-
ves af den ansvarlige operatør, der attesterer, at
loggen er korrekt ført.

Der må anvendes logblade udarbejdet af den nationa-
le forening, hvis disse logblade tilfredsstiller de oven-
for anførte minimumkrav.

B: Digitale logs
Det er nu tilladt at indsende digitale logs ( KUN
REG1TEST format).

13. Fremsendelse af log
Logs fremsendes til:
OZ5TG
Verner Topsøe
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
senest poststemplet mandag den 10. september 
2006. 

Digitale logs til:
oz5tg@post2.tele.dk
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CD’en med bogen, der fortæller om 
udviklingen fra de første primitive forsøg

Radioamatørernes Forlag ApS
tlf. 66 15 65 11 

5 meter båndet
1927 - 1950

Et bidrag til et afsnit af

VHF’ens

historie i Fanmark

Af Børge Otzen, OZ8T
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CW - hjørnet
Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Lærkevej 11
7441 Bording
Email: OZ1CAR@edr.dk

Redaktion:

The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 9 fortsat.
Hvad er det der udgør en god håndnøgle?
Operationslethed og god kontrol er de primære
betragtninger for en håndnøgle. Den første Morse-
nøgle (kaldet 'correspondent') var kun designet til at
klare jobbet. Senere designs tog også andre faktorer i
betragtning, inklusiv letheden ved brug og udseendet.
I de tidlige dage med højspændings (gnist-) stationer
var det igen funktionen der talte højest, og disse nøg-
ler var nogle klodsede og massive ting, for at kunne
håndtere de uhyre strømstyrker der var involveret.
En god 'nøglestang' skal dreje om en aksel uden
mærkbar gnidningsmodstand, og tasten (eller padd-
len) på den må ikke kunne bevæges i nogen retning
undtagen den normale nøgling. Returfjederen skal
kunne justeres til det ønskede (nogle anbefaler 250 -
400 grams tryk for en håndnøgle). Denne fjeder må
ikke være så stiv at afsendelsen bliver hakkende, eller
så svag at signalerne har tilbøjelighed til at køre sam-
men, men altid være i stand til at åbne kredsløbet af
sig selv, uden assistance fra operatøren.

For en given nøglingshastighed er kraften der kræves
en funktion af fjederen, størrelsen af åbningen mellem
kontaktpunkterne og trægheden af de bevægelige
dele. Nøglestangen skal være solid nok til at den giver
en god kontakt uden vibrationer. Lejerne skal hele
tiden være solide og faste. Returfjederen skal have til-
strækkelig justeringsmulighed, så den kan tilfredsstille
operatørens ønske. Åbningen mellem kontaktpunkter-
ne skal give en fast føling, og have en justeringsaf-
stand for det personlige ønske. Findes der et nøglede-
sign der er universelt 'idélt'? - Mit indtryk er at vel
accepterede nøgler viser en vid forskel af designdetal-
jer, som møder ønskerne.
Fortæller dette os at det ikke er nøglens design der gør
at den 'føles rigtig', men nærmere at det er hvad vi er
bekendte med og skal bruge? Det føles komfortabelt,
delvis op mod nationalhistoriske og delvis personlig
forkærlighed. Af ukendte årsager har korte og små
nøgler ikke været så populære, skønt de sommetider
har været nødvendige. Hvad en nøgle er monteret på
- et træbord, éns lår, en massiv blok, osv. - og hvordan
den er monteret kan gøre en stor forskel på hvordan
den føles. Den kan føles 'stor' eller 'sympatisk' eller
'død' eller have forstyrrende vibrationer. Dette er alle
faktorer der er delvis hardware-mæssige, og delvis psy-
kologiske og helt personlige forhold.

Kapitel 10. Andre nøgletyper og deres brug.
I kapitel 9 blev de almindelige håndnøgler, 'Straight
Keys' omtalt. I det følgende nævnes andre 'nøglety-
per'.

Disse kan klassificeres som:
" Keys (inklusiv 'straight' keys (håndnøgler), 'Side-

swipers', og semi-automatiske nøgler eller 'bugs').
" Keyers.
" Keyboards (inklusiv computerprogrammer der sen-

der via tastaturet).
fortsættes

Resultater SCAG Midsommerdag Straight Key Day
SCAG SKD kører Nytårsdag og Midsommerdag, og
Midsommerdag deltager andre end Skandinaviske lan-
de. Ved hver QSO vurderer man hvor god modpartens
håndnøglestil er med points fra 1 til 5, hvor 5 er 'per-
fekt', hvilket man noterer i loggen. Efter indsendelse
af loggen beregner log-manageren de nøjagtige
points for deltagere med minimum 5 QSO'er.
I denne omgang var der indsendt 42 logs, og der var
104 deltagere fra 22 lande:
DL 14, F 1, G 7, GW 1, HA 4, HB9 5, I 4, LA 5, LZ 1, OE 1,
OH 3, OK 1, OM 1, ON 2, OZ 1, PA 3, RA 3, SM 41, SP 1,
UR 2, YO 1, 9A 2.

Følgende er beregningerne på håndnøglestilen for
indsendte logs med minimum 5 modtagne vurderinger.
OH6DC/p 4,79. SM5AZS 4,73. SM7BVO 4,69. OZ1CAR
4,65. SM3LF 4,63. SM7BUA/7 4,62. SE5E 4,56. SM3BEE/3
4,51. SM0GOO 4,50. SM5CJW 4,46. SM5EFX/2 4,40.
SM5OUU 4,40. SM5XAX 4,40. LA8IG 4,35. SM3XUD
4,33. SM0AOM 4,32. LA6UH 4,32. SM6LKM 4,25. LA7JS
4,22. IK2RMZ 4,17. SM6CLU 4,06. SM5AKU 4,00.
SM7LZQ/p 4,00. SM5ADI 3,98. SM6PWQ 3,96. SM7FDO
3,92. SM5BXC 3,70. RA3XCW 3,45. SM3EJV 3,42.
SM4CJY 3,36. SM0CLS/5 3,33. SM6NFA 3,30.

Resultater EUCW 160m test januar 2006
Resultaterne kan findes på:
http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=45
Den næste 160m EUCW-test bliver afholdt om aftenen
den 6. januar og om morgenen den 7. januar 2007.

Udskrivning AGCW-DL HTP40, Handtastenparty
Dato/tid Lørdag 02.09.2006 (altid første lørdag i Sep-

tember) kl. 13:00 - 16:00 UTC
Frekvens 7010 - 7040 kHz
Regler Se OZ-08/2004
Log Senest 30.09.2006 hos:

Friedrich W. Fabri, DF1OY, Moselstrasse
17/B,
D-63322 Rödermark-Urberach

Eller
E-mail til: htp@agcw.de
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Lytteramatøren
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk

Redaktion:

Fyrskibs QSL
QSL-kort fra fyrskibe og fyrtårne er  meget pæne.
Jeg har valgt her på siden, at vise nogle QSL-kort fra
min samling af fyrskibsQSL.

SARTG WW RTTY Contest
Testen afholdes d 19-20 august contesten afholdes i 3
perioder på RTTY
Sartg er forkortelsen af Scandinavian Amateur Radio
teleprinter Group
I dag bruges nok hovedsagelig computeren til RTTY,
før i tiden hvor man brugte de gamle fjernskrivere
f.eks. Fra DSB og PT m.m., da var man noget tung i
hovedet bagefter, sådan larmede de. På RTTY kan der
laves mange smukke tegninger ved hjælp af bogstaver
og tegn.

Nu til testen:
Periode: 1 19 august 0000 til 0800
Periode: 2 19 august 1600 til 2400
Periode: 3 20 august 0800 til 1600

QSL fra OZ1VYL Esbjerg

Fyr weekend
SARGT testen falder på samme datoer som fyr Week-
enden. Sidste år deltog 380 fyr/fyrskibe fra 51 lande og
interessen er stigende for hver år, så er der noget mere
at lytte til.

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL
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Amatørradio og computer
Kasper Myram, OZ8AAZ
Præstegårds Alle 17
2700 Brønshøj
E-mail: OZ8AAZ@edr.dk

Redaktion:

Sommer. En længe ventet mulighed for at nyde de lan-
ge lyse timers mulighed for, at endelig få de antenner
op eller komme /p og få kørt de kontakter den trange
baghave i byen ikke giver mulighed for... nåja, eller
man kan bare smelte helt væk under solens ubønhørli-
ge mikrobølger.

Helt specielt for denne skribent var sommerens absolut
største begivenhed FDFs landslejr på Sletten ved Silke-
borgsøerne. Efter mange års pause var der endelig
amatørradio med og tror man at hobbyen ikke kan til-
trække børn og unge, så må man tro om igen. Især de
digitale modulationsarter tiltrak sig opmærksomhed -
vi kørte både PSK31, Olivia og MFSK16 på kortbølge,
men også APRS og Echolink gik rent ind. 

Husk nu, at få aktiveret de lokale spejdere og FDFere
til JOTA i efterårsferien, for det er altså et fantastisk
udstillingsvindue - og lad så morsenøglen stå hjemme,
og vis det digitale frem, for det er der "kunderne"
hopper med på vognen.

En tur rundt om bloggen
Mens sæsonens sidste varme skumringsstunder natur-
ligvis skal nydes ved grillen, så kan man jo starte brow-
seren når man alligevel lige tjekker PSK31-forholdene
sidst på aftenen. På nettet går turen så en tur rundt om
bloggen - dagbogsdillen, der har ramt nettet som en
tsunami og fra det rene ingenting er webloggen, som
blog hedder korrekt, blevet en veritabel magtfaktor.
De første blogs var dagbog i ordets pureste forstand.
En ekshibitionisk tour de force, men for det meste ret
kedeligt, da almindelige mennesker sjældent har
superdramatiske liv - godt for os, men knap så spænd-
ende læsning. Genren blev hurtigt produktudviklet, og
mange blogs udviklede sig til stærkt trafikerede klum-
mer - uden mediebranchens pressenævn og etik kunne
man slippe afsted med væsentligt mere slibrigheder og
den slags tiltrækker naturligvis husarerne og -inderne.
Efter de første udviklingsbølger skvulpede sådan frem
og tilbage er blogs i dag blevet en ganske moden gen-
re, og bruges af både private og (it-)virksomheder. En
af de mere velskrevede blogs om IT skrives af Poul-
Henning Kamp, der udover en skribentgerning for
Ingeniøren også er en af landets fremmeste software-
udviklere. Læs PHKblog på kortlink.dk/2v4g.
Find mange flere blogs om alt mellem himmel & jord
på 

www.technorati.com.

Amatørradioblogs
Selvfølgelig har radioamatører verden over også taget
denne dagsbogs-/journal-/klumme-/her-er-min-me-

ning-genre til sig, og er et godt supplement til de mere
etablerede nyhedsportaler. 
Oftest er en blog meget smal i sit emne-valg, men så
også tilsvarende dybere. Lige såvel som der er blogs for
hundetræning, gamle Volvoer og den politiske situati-
on i Sibirien er emnerne lige så talrige for vores vidt-
favnende hobbyer. I den hjemlige andedam er en
anbefalelsesværdig blog OZ2JPs om digimodes. Både
nybegyndere og erfarne kan få give råd og vejledning
af Jens Petersens hjemmeside (blog.oz2jp.dk), og selv-
om opdateringstakten måske kunne være lidt større,
så vejer kvaliteten så rigeligt op for dette - og så er den
dansksproget!

En anden god og dansksproget blog er fra fingrene på
OZ1RL (oz1rl.qrz.dk), der skriver om stort og småt fra
SWL-verdenen som den ses fra JO55UQ. En hyggelig og
underholdende kilde til inspiration og viden. Er man
mere til et engelsk perspektiv, så kan man på
g0nmy.blogspot.com få et syn på VHF-verdenen lige i
øjenhøjde. 
En af de store amerikanere læses på k0nr.blogspot.com
- her er skæve vinkler og "det de andre ikke skriver
om". Alt sammen holdt i et let og indbydende sprog.
Find mange flere amatørradio på:

ham-blogs.net.

Hvordan får jeg en blog?
Har du selv lyst til en blog, så er mulighederne mange.
Grundene er lige så talrige, for der er faktisk megen
fornuft i at blogge, som verbet bøjes. Formen er her-
ligt fri og uformel eller i værste fald hvad man gør den
til. Det vigtigste er sådan set, at have noget på hjerte,
og komme ud med det - i første omgang måske blot til
egen fornøjelse, men bliv ikke overrasket hvis der plud-
selig er læsere. I bloggen er det vigtigste indholdet og
ikke om alle boller & krydser er sat korrekt. Så der er
ingen undskyldninger, bare skriv. Når du vil i gang så
kan du mange steder på nettet finde plads og værk-
tøjer. 
En af de mest populære værktøjer er blogger.com, som
Google står bag. Her er det enkelt, at komme i gang,
men alt er engelsksproget. Hvis man er mere tryg i
dansksprogede omgivelser, så kan man oprette en på
smartlog.dk - igen enkel oprettelse og nemt at komme
i gang.

Bloggen er for nærværende et af de bedste bud på
effektiv publicering for den enkelte - for os radioama-
tører måske en nøgle til at få låst op for den dybe
brønd af viden, der ligger gemt rundt omkring i ama-
tørmiljøet.
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Båndrapport
Der har været lidt åbent på 10m i starten af juli, kørte
bl.a. HG3SG den 3.7-06 (Se foto). TA1BM, Ismir blev
også set.
Har set TU5DR og TU5KG et par gange på 20m, uden
det lykkedes at køre dem.

HG3SG modtaget på 10m.

OZ2STV
Undertegnede prøvede SSTV Robotten OZ2STV i star-
ten af juli da der var løftede forhold til Hornborg.  Jeg
kørte Orla, OZ1OHJ og det går fint med at køre en QSO
over Robotten eller repeateren, selv om det er lidt
langsommere når Robotten skal genudsende billeder-
ne. Modtageren er meget følsom og den kan godt
modtaget et billede selv om du har svært ved at åbne
den med 1750 Hz tonen. Så prøv at sende et billede
hvis du ser beacon billedet.
Orla fortæller at aktiviteten ikke er så stor endnu på
OZ2STV men flere har forsøgt at køre over den. Det
kan knibe med at række den flere har prøvet fra Århus
og andre steder.
Se foto af Orla's billede som OZ2STV sendte tilbage.

Nye contest regler
Contest gruppen har udarbejdet nye regler for den
danske SSTV Contest 2007.
De væsentlige ændringer er omkring varigheden af
testen. Samtidig er testen delt op i en HF og VHF del
som afholdes hver for sig. HF delen varer 16 dage så
den dækker to hele weekender. VHF delen varer også
16 dage og dækker dermed også to weekender
De bliver spændende at se hvordan de nye regler mod-
tages og hvordan aktiviteten bliver.

Danish SSTV Contest 2007
HF SSTV Test
HF Category: Bands:  80m - 40m - 20m - 15m and 10m.
Date and Time: May 5, 2007, 0000 UTC, through May
20, 2007, 2400 UTC.

VHF/UHF SSTV Test
VHF & UHF Category. Bands: 6 m - 2 m - 70cm and
23cm.
Date and Time: June 16 2007, 0000 UTC, through July
01, 2007, 2400 UTC.

Scoring:
2 points for first contact with any country (ARRL's
DXCC)
1 point for additional contacts.
It is allowed to work the same station on different
bands, but only once a day. 
The 1st, 2nd and 3rd places will all receive certificates.
SWL's must log both stations in every QSO. The 1st and
2nd places will all receive certificates.

Mail logs to the SSTV Contest Manager:
OZ2MA, Martin Andreasen, Kirsebaervangen 2K
2765 Smoerum, Denmark.

Or  attached as a Word/Exel file to:
dksstv@oz6sstv.dk

Billede modtaget fra OZ2STV

SSTV gateway.
Spalten har tidligere omtalt denne SSTV gateway så du
kan køre SSTV over Internettet.
Den nye version af softwaren wwwsstv V 3 kan du kan

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

Redaktion:
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hente på nedenstående URL. Du skal nok lige tjekke
deres hjemmeside for opdateringer hvis der skulle
være fejl i den nye version.
Når du har hentet softwaren og UNZIP den kan du
installere. Hvis du har en gammel version i forvejen
skal du fjerne den først. Sådan gør du når du har instal-
leret programmet:
Start programmet, klik på Connect. Vent til du har
modtaget det sidste billede på serveren. Klik på Load
og hent et billede fra din HD. Klik på Sending Picture

og skriv en tekst. Klik på Upload for at sende billede til
serveren. Hvis det er kommet frem vil du kort efter se
dit billede igen i venstre side af skærmen.
Der vil senere komme vejledninger i hvordan du opret-
ter din egen gateway, som du måske kender fra ISSTV
eller Echolink. Siden er ikke helt oppe at køre endnu så
der mangler lidt mere information.
Her kan du hente WWW-SSTV gateway programmet:
http://www.db0dxm.de

Vy 73 de OZ9AU

Gamle (næsten glemte) antenner.
I 1946 deltog jeg som 15-årig i sommerlejren på Læsø.
Det var en stor oplevelse, for der var mange rare men-
nesker, der gerne ville dele ud af deres viden og erfa-
ring. Især husker jeg 1FG, 2Q, 5AB, 7F, 7DR, 7SM, 7WH,
8AZ og allermest 8IR, Johannes Rasmussen, den lille
glade glarmester fra Frankrigsgade på Amager, og
hans søde XYL, Lilian. Nogle kaldte ham, lidt drillende,
"ham uden sender", men han gjorde virkelig en ind-
sats for at lejren kunne fungere. De to blev mine ven-
ner gennem mange år.

Men jeg mødte også en af de gode gamle antenner,
som nu næsten er glemt, "tredjedels Hertz'en". Det
kom sig af, at det til at begynde med var skralt med at
få QSO og svar på CQ-opkald fra lejrsenderen. En af
grundene var, at den var krystalstyret. Det ordnede
7DR ved at bygge en ECO-oscillator ind i den. Så kun-
ne vi da svare på frekvensen på opkald. En anden
grund var, at den antenne, der først var sat op, åben-
bart ikke kunne tilpasses senderens udgang. Det blev
ordnet af 8IR med mig som hjælper. Vi målte en tred-
jedels Hertz ud og fik sat den op på de 15 m høje
master. Det hjalp, den kørte virkelig godt på 20, 40 og
vistnok også 80 meter.

Trediedels Hertz'en i dens oprindelige form med
enkelttrådsfeeder ses sjældent i dag, og det har selv-
følgelig sine grunde. Som alle Hertz-antenner har den
en længde af et helt antal halvbølger. I en afstand af
1/3 af dens længde fra det ene endepunkt tilhæftes en
enkelttrådsfeeder. En metaltråd nær jorden viser sig
med jorden som retur at have en karakteristisk impe-
dans på 500 - 600 ohm. Når man så tilhæfter en sådan
tråd til et sted på en Hertz-antenne, hvor impedansen
er det samme, skulle man få en enkelttrådsfeeder uden
stående bølger. Helt så godt gik det dog sjældent i
praksis, men Per Keldberg Jacobsen skrev i EDR's hånd-
bog fra 1944, at de stående bølger kunne man praktisk
talt blive fri for ved at gøre federen et helt antal kvar-
te bølger af den laveste frekvens, som man ville sende
på. 

Strømfordeling i 1/3 Hertz antenne

Sådan kan man dog ikke komme af med de stående
bølger, men man kan komme af med den imaginære
komposant af impedansen i tilslutningspunktet til sen-
deren og således opnå en rent ohmsk belastning, hvil-
ket gør tilpasningen lettere.

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

Redaktion:
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Men uanset om der er stående bølger på feederen
eller ej, kan man ikke komme uden om, at feederen vil
udstråle en del af den energi, der egentlig helst skulle
nå op til selve antennen. Det gør egentlig heller ikke så
meget, at den samlede udstråling på denne måde får
en vertikal komposant, hvis vel at mærke antennen er
anbragt frit ude på landet, langt fra andre huse, men i
en by og især hvis feederen i en etageejendom går tæt
forbi en overbo's vindue, vil man uvægerligt få proble-
mer, når senderen går i hans TV, radio eller el-orgel.
En af fordelene ved denne antenne er, at den er mul-
tibånds, idet tilhæftningspunktet har tilnærmelsesvis
samme impedans ved 2. og 4. harmoniske af grundfre-
kvensen, så den samme antenne kan køre på f. eks. 80,
40, og 20 meter. Men 1/3 af længden er faktisk kun et
brugeligt kompromis. 
Antennen var opfundet engang først i tyverne i USA
og var oprindelig kendt som "The 8XK-8VN-KDKA
scheme" efter opfindernes kaldesignaler. John Stroe-
bel, 8ZW, havde arbejdet meget med feederens teori
og tilslutning til senderen, og L. G. Windom, 8GZ og
8ZG, havde i 1925 udtænkt en morsom måde til at fin-
de det eksakte tilhæftningspunkt eksperimentelt. På
en antenne af blank kobbertråd tilhæftede han feede-
ren med en lille ring, som ved hjælp af snore kunne
trækkes frem og tilbage på antennen. I midten af
antennen havde han indsat en lille pære, og det sam-
me havde han gjort i feederen. Ved at trække ringen
frem op tilbage kunne han nu finde det punkt, hvor
pæren i antennen lyste mest op, medens pæren i fee-
deren lyste svagest. Der var så det optimale tilhæft-
ningspunkt. Han fandt også ud af, at strømfordelingen
i antennedelen på grund af enkelttrådsfeederen afveg

en hel del fra den normale strømfordeling i en Hertz
antenne. 
I Gunnar Bramslev og Gerhard Hansens bog fra 1928:
"Kortbølge - Telegrafi og Telefoni", kaldtes antennen,
ligesom efterhånden i USA "voltage feed Hertz".
Sådan kaldte danske amatører den til langt op i tredi-
verne.
Selv om Windom egentlig ikke var antennens opfinder,
har han på grund af sit arbejde med den, fået lov at
give navn til dens moderne efterfølger, Windom-
antennen. Her kommer man ud over den enkelttråds-
fødede antennes skavanker ved at føre et coaxkabel
op til tilslutningspunktet, hvor så en lille toroidtrafo
omsætter kablets impedans til de ca. 600 ohm. Derved
bibeholder man også antennens flerbåndsegenskaber.  

Fortsættes

CD med komplet 
samling af alle EDR’s
sider  i radiobladene

RADIO POSTEN 
UGENS RADIO

RADIOMAGASINET
fra foreningens start 

i 1927 til 1932

EDR’s SIDE

Radioamatørernes Forlag ApS. Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M
tlf. 66 15 65 11 E-mail: kontor@edr.dk

Kr. 35,-plus forsendelse
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EDR nyt
Hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Mail: OZ8XW@edr.dk

Redaktion:

Repræsentantskabsmøde 2006

Søndag den 8. oktober 2006 kl. 11,15
på 

Næsbylund Kro & Hotel
Bogensevej 105
5270 Odense N.

Dagsorden:

1. A. Valg af dirigent.
B.  Valg af stemmetællere.

2. Resultat af de afholdte valg, herunder eventu-
el klagebehandling

3 Formanden aflægger beretning
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt

fastsættelse af kontingent for det kommende
regnskabsår.

6. Indkomne forslag.
7. A. Fremlæggelse af Radioamatørernes Forlag

ApS´(EDR´s Forlag
ApS) års- og halvårsregnskab samt årsberet-
ning.
B.  Fremlæggelse af Radioamatørernes Forlag
ApS (EDR´s Forlag  ApS) aktivitetsplan og bud-
get for det kommende år.

C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrel-
sessuppleanter i Radioamatørernes Forlag ApS
(EDRs forlag ApS)

8. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsupple-
ant.

9. Valg af faguddannet revisor, jfr. paragraf 19
stk. 1.

10 Valg til museumsudvalget iflg. Museets ved-
tægter

11. Fastsættelse af mødestedet for næste års
repræsentantskabsmøde.

12. Eventuelt.

OZ2KS
Sekretær

Kredsmøder
Der er for nuværende planlagt følgende kredsmøder i
forbindelse med RM 2006:

Kreds 3:
Der afholdes kredsmøde på følgende datoer 
23. august samt 23. september.  begge dage kl. 20.00

OZ3MV, Erik

Kreds 6:
Kredsmøde i Kreds 6
Onsdag, den 4. okt. 2006 kl. 19.30
indkaldes til kredsmøde før HB/RM mødet i Aabenraa
afdelingens lokaler.

Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Beretning om HB's arbejde
3. Debat om udsendt materiale til RM mødet
4. Eventuelt
Kredsen er som sædvanlig vært med et stykke brød og
div. drikkevarer.

Det ville glæde mig, om mange medlemmer af EDR vil-
le komme til dette møde. Vi skal jo have hilst på vort
nye HB medlem OZ1HYP Jørn, samt de nyvalgte RM
medlemmer. Det vil uden tvivl blive en rigtig hyggelig
aften, så sæt et X i kalenderen ved den 4. okt. 2006 kl.
19.30, hvor vi mødes til kredsmøde i Aabenraa afdelin-
gens lokaler..

vy 73 de
OZ9QQ, Kjeld

Kreds 7:
Denne gang afholdes mødet ved
EDR Esbjerg afd. Gammelby fritidscenter, Darumvej
110, 6700 Esbjerg.
Lørdag d.30-09-2006.  Kl. 13.00

Der startes med en let arbejdsfrokost kl. 12.00 Her er
tilmelding nødvendig inden 27-09 af hensyn til værten.
Kredskassen er vært ved frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til OZ3MC@EDR.DK eller INFO@OZ5ESB.DK

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra hb arbejdet og gennemgang af val-

gresultatet.
3. Indkomne forslag.
4. Gennemgang/ spørgsmål til RM-Pakken 
5. Beretning omkring kredsens regnskab.
6. Fastsættelse af næste møde tid og sted.
7. Eventuelt.

/Vy 73 de OZ3MC Martin
OZ3MC@EDR.dk

Kreds 8:
Kredsmøde (før RM møde) afholdes søndag den 1.
oktober, 2006, kl. 13.30 i Horsens afdelingens lokaler.
Nærmere følger i september OZ. 

Vy 73 de
OZ7GZ, Lars.



Kreds 9:

KREDSMØDE FØR RM afholdes
Onsdag den 27. september 2006 kl. 20.00
i Aalborg afdelingens lokaler
Forchhammersvej 11
9000  Aalborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om HB`s arbejde
3. Forslag til debat
4. Eventuelt

Mød op og fortæl hvorledes RM bør stemme, og hør
hvad HB laver. 
Alle medlemmer af Landsforeningen EDR har adgang.

Vy 73 de 
OZ2KS,Johannes
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EDR SOMMERLEJR 2007
Sommeren er knap nok  overstået, men der er
allerede nu tid til at tænke på næste års som-
merlejr.

Hvis en eller flere afdelinger eller grupper af
radioamatører har lyst til at arrangere EDR`s
sommerlejr 2007, så skal der sendes en ansøg-
ning til EDR`s landsformand OZ7S.

Da ansøgningen skal behandles på EDR`s HB
møde den 7. oktober 2006  skal den være
landsformandem i hænde senest den 30. sep-
tember.

OZ2KS Johannes
sekretær i EDR

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

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

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

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

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

Vy 73, 55, 88 de OZ3AE Anne-Grete

Skal "Yding Skovhøj" repeaterne lukkes?
Ja, hvis ikke der i løbet af efteråret findes en rime-
lig og fornuftig løsning på repeaterforeningens
økonomi.
Da repeaterforeningen den 1. jaanuar 2003 overtog
de to repeatere fra OZ6HR, EDR Horsens Afdeling,
var der bred opbakning for at støtte repeaternes
beståen, der ellers var truet af lukning.
Desværre er denne opbakning nu smuldret hen,
således at foreningen nu kun har 31 medlemmer.
Med et rimeligt kontingent på 100 Kr. og en drifts-
udgift på min. ca. 7000 Kr. kan man sige sig selv, at
det ikke kan løbe rundt selv om bidrag fra afdelin-
ger tages med.
Det er nu op til brugerne at afgøre, om repeaterne
skal lukkes.
Det er konstateret, at mere end 95% af de daglige
brugere ikke er medlemmer af repeaterforeningen,
og derfor faktisk er gratister.
Det bliver reelt disse brugere, som kommmer til at
bestemme repeaternes fremtid.
Vi, der gerne ser repeaterne bevaret, er alt for få,
og ingen af os er filantroper med ubegrænsede
midler, desværre.
Repeaterforeningen retter derfor en alvorlig appel
til alle brugere og interesserede i Repeaternes bes-
tåen:

Støt repeaterne med bidrag eller medlemskab.

Sker der ikke noget drastisk i løbet af efteråret, vil
repeaterne blive lukket.

Lukningen betyder opsigelse af lejemålet hos for-
svaret, nedtagning og fjernelse af alt udstyr.
Dermed er det slut for al tid fremover med en
"Yding Skovhøj" Repeater.
Tiden er knap, idet opsigelsen af lejemålet skal ske
inden 1. januar 2007, idet der ingen midler er til
drift næste år.
Repeaterne er Danmarks bedst beliggende og
næsten landsdækkende. Det vil for alle nye radioa-
matører og mange ældre med kun licens til VHF
være et stort tab, hvis "Yding Skovhøj" Repeaterne
forsvinder. Disse amatører vil her i området så kun
have mulighed for lokale forbindelser i stedet for
næsten hele landet plus nærliggende områder i
vore nabolande.
Vi i repeaterforeningen er bestemt ikke glade for
sådanne udsigter, men kendsgerningerne siger des-
værre noget andet.
Repeaterforeningen håber derfor, at det vil lykkes
at skaffe midler til fortsat drift af repeaterne,
Alle, der ønsker at hjælpe, kan henvende sig til
enten:

OZ1BAS Per Christiansen på telf.: 86 32 25 77
eller
OZ3VB Viggo Berland på telf.: 75 62 49 77.

Repeaterforeningen beder alle EDR medlemmer om
at bringe dette videre til dem, som ikke får OZ, såle-
des at så mange som muligt af interesserede kan bli-
ve orienteret om "Yding Skovhøj" Repeaternes
alvorlige situation.

Repeaterforeningen
"Yding Skovhøj"

Husk !
Stof til OZ september kal være fremme hos
modtageren - spalteredaktører -Ellen-Sofie -

Hovedredaktør  m. fl. -. 
senst d. 25. august 
og gerne lidt før.
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9AC Kaj Nielsen
Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Dragør
Tlf.: 24 25 26 87 (bedst kl. 17 - 18)
e-mail: oz9ac@edr.dk

Nyt fra afdelingerne
OZ1CRY, Ellen-Sofie Schuldt-Larsen
Spurvevej 22, 4943 Torrig L.
Tlf.: 5493 7155
e-mail: oz1cry@edr.dk

Redaktion:

Kreds 1

BALLERUP - OZ5BAL
Adresse: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1. sal,
lokale 11, 2750 Ballerup
Mødedag: Torsdag fra 19.00 til 22.00
Postadr.: EDR Ballerup-OZ 5 BAL, "Tapeten", Magleparken 5.
lokale 11, 2750 Ballerup
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, Tlf.: 44681773
E-mail til formanden: oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 145.575 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Så er årets VUS Fieldday overstået, og igen i år var vi ude på
det lokale bjerg, Herstedhøje. Vi fik som altid en hyggelig
weekend sammen, og alt teknikken holdt til strabadserne.
Vi har i øvrigt købt en helt ny generator, som fik debut denne
FD weekend. Denne generator kan sammen med klubbens
campingvogn stilles til rådighed for interesserede i klubben,
hvis ånden pludselig kommer over nogen af medlemmerne for
at køre en contest eller et tilsvarende radio arrangement ude i
felten.

OZ4TGL Thomas betjener 2m stationen under årets Fieldday

Alt efter hvordan vejret har været i starten af dette måned, så
har vi muligvis allerede nu holdt en dejlig sommerfest i for-
mandens have.
Billeder fra både Fieldday og sommerfest kan ses inde på vores
hjemmeside.
Vi har stadig en del teknik af forskellig oprindelse, som med-
lemmer er meget velkommen til at plukke stumper fra.

Program:
24/8 Klubaften. Vi prøver at gennemgå vores værktøj

for mangler, som vi så vil anskaffe.
31/8 Klubaften. Vi snakker contestdeltagelse i efterårs

og vintersæsonen.
07/9 Klubaften.  Muligvis måleaften hvis interessen

igen er til stede.
14/9 Klubaften.  

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

GLADSAXE   OZ2AGR
Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1 3, 2730  Herlev.
Mødedag: Tirsdag kl. 19.00.
Formand: OZ7TA, Jørgen Kragh, Forelvej 25, 3450  Allerød.
Telefon: 48 17 67 55
Afdelingens giro: 4 25 18 73
Lokalfrekvens: 145.450 MHz

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i afdelin-
gen. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 19. september
2006, kl. 19.30, i lokalerne på Grønnegården med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab og status ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt.

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet under dagsorde-
nens punkt 4, skal du huske på, at det/disse skal være forman-
den, OZ7TA, i hænde senest 8.-dagen før generalforsamlingen
- altså tirsdag den 12. september 2006.

OZ5P/Marlau

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 

De to unge mennesker der har valgt og købe Theklavej, har nu
fået godkendt købet af Kreditforeningen, derfor kan vi lave
den endelige købekontrakt.
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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 stadig sommer,  Mange har været ude at rejse, og vi har
også haft besøg af radioamatører, der har holdt ferie på Born-
holm.
Nu glæder vi os til at se vore medlemmer i klubben igen.

I sidste nummer af OZ, var de reviderede regler for Bornholmer
diplomet, BIA.  Ændringerne går bl. a. ud på at det ikke læn-
gere er begrænset til HF båndene, men nu kan man bruge alle
amatørradio bånd. 

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)

Tirsdag 22 august:  Hej efter en Varm og Solrig sommerferie.
Starter vi op igen, med kaffe og teknik.
Tirsdag 29 August: Vi fortsætter fra sidst..
Tirsdag 05 september: Teknik med mere kaffe.
Tirsdag 12 september: Alm. klub aften

Skal vores forening i år holde JOTA, eller noget andet fælles
radio arrangement at samles om??????
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 
Postadresse: Formandens adresse.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program:
05/09 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
03/10 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
07/11 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Sommerferietiden er ved at være ovre, og der har i løbet af
den varme tid været arbejdet på nogle besøg rundt omkring,
sommerfesten er også afsluttet når dette læses, men i skriven-

Hele lagerbeholdningen af gammelt radioudstyr fra museums
lageret er ved at blive endevendt og sorteret i to bunker, en til
at gemme og en til at sende til genbrugspladsen.
Tømning af huset skrider langsomt frem, efter den sidste con-
test med kaldesignalet OZ1HQ blev afviklet, en hele første
salen blevet ryddet.
Men bunken af ting og sager der skal køres bort hober sig op
og fylder snart hele gården, det kan komme på tale at for
resten af tingene vil kommer på " ophørsudsalg ".
Med hensyn til en anden QTH, har vi set på nogle tomme
fabrikslokaler hos firmaet Tobias Jensen i Glostrup, til en pris
der var overkommelig, men der skal lægges en meget stor
arbejdsindsats før lokalet er til brug som radioklub.
Nyd sommervarmen

Vy 73 de OZ5LH  Jørgen

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

Program
10. august: Klubaften
17. august: Klubaften/bestyrelsesmøde
24. august: Field Day planlægning og forberedelser  
31. august: Field Day forberedelser 
2.-3. september Field Day
7. september: oprydning efter Field Day og evaluering 

Field Day afholdes igen i år sammen med EDR Gladsaxe afde-
ling på arealet ved Høveltegård som tidligere.
Alle medlemmer af EDR Birkerød afdeling og EDR Gladsaxe
afdeling opfordres kraftigt til at deltage.

Vel mødt til afdelingens aktiviteter efter sommerferien. 
Vy 73 de Ib OZ5PF

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

Program:
19/8 Loppemarked, Se annoncen andet sted i bladet.
23/8 Klubaften.
30/8 Forberedelse af fieldday.
2-3/9 Fieldday.
6/9 Klubaften.
13/9 Klubaften.
20/9 Klubaften.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

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

Kreds 2

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

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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VUS Field-Day
Vejret var igen med os på årets første Field-Day. Det blev til ca.
30.000 færre point end sidste år. Vi havde på nogle bånd flere
QSO'er end 2005 og på andre bånd færre.
Ud fra det foreløbige resultat pr. 17. juli er vi på nogle bånd
gået frem og på andre gået tilbage.
Billeder fra VUS Field-Day kan findes på vores hjemmeside.

Program for efteråret
Program for september og frem er i skrivende stund ikke fær-
dig. Føld med på vores hjemmeside.

Husk at du kan læse de seneste nyheder og program-opdate-
ringer på www.oz3rin.dk

Program:
19/8 Loppemarked i EDR Frederikssund
23/8 Introduktionsmøde om CW-kursus

Alle er velkomne.
30/8 Vi pakker udstyr til HF Field-Day

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/

VHF field day
Førte weekend i juli deltog vi i EDR VHF field day fra Røsnæs.
Vi var et rekord stort antal deltagere og havde besøg af Uffe-
PA5DD, Bengt-SM7EQL og Claus-OZ1FDH som var en stor
hjælp.
Sommervejret viste sig fra sin bedste side og det var næsten for
varmt. Faktisk blev det lidt for varmt for bias kredsløbet i 2m
PA'et som betød at vi mistede et par timer lørdag aften.
Ellers virkede alt udstyret vist nogenlunde bortset fra en min-
dre frekvensfejl på 9cm på mere end 60kHz!
Forholdene på de høje bånd var helt i top, med fine forhold til
England. Der er lidt billeder og stemningsrapport fra testen på
http://www.sm7eql.se/sm7/index.php
Det bliver spændende at se resultatet af anstrengelserne.

Planlægning af HF field day

Med den gode oplevelse fra VHF field day frisk i hukommelsen
er det nu blevet tid til at planlægge HF field day.
Kom forbi klubben og lad os se om vi kan få ambitioner og det
praktisk mulige til at mødes, så vi kan få en sjov weekend. Det
første planlægningsmøde er torsdag den 17. august.

Kalender
17/8 Klubaften, planlægning af HF-field day
24/8 Klubaften
31/8 Klubaften
2-3/9 HF field day
7/9 Klubaften
14/9 Klubaften
21/9 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

SORØ - OZ8SOR
Mødelokale: Banevej 30, 4180 Sorø. Mødeaften: Hver tirsdag

og torsdag kl. 19.00 til 22.00. Formand: OZ1DZO, Rasmus
Sørensen, Parkvænget 5, 4200 Slagelse. E-mail:
powerman@tdcadsl.dk Tlf.: 5852 1229, fax: 5856 1226, mobil
4014 9729 Hjemmeside: http://www.oz8sor.dk 

de stund er der ingen status på størrelsen af succesen, men det
har garanteret været godt igen i år.
Selvom sæsonen endnu ikke er til det, skal jeg lige nævne at
juleafslutningen desværre ikke bliver det tidligere annoncere-
de tidspunkt, da vi ikke kunne få teaterbygningen den dag,
men i stedet mandag d. 11-12 !!
Vores hjemmeside og mailadresse, skulle nu køre upåklageligt,
og bemærk lige, at alternativet er forsvundet i vores "hoved".
Der arbejdes fortsat på diverse tiltag i forbindelse med  klub-
huset, omgivelserne og antennerne så alt kan forløbe på bed-
ste vis i løbet af den kommende tid.
Der arbejdes også på nogle foredrag i løbet af efteråret og vin-
teren, så der bliver god grund til at dukke op i løbet af den
kommende sæson.
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 et behageligt efterår!

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

D. 31/8 kl. 1900 kommer Torben/OZ3ZW og fortæller om WSJT-
kommunikation. Et system, hvor man vha. PC og software kan
køre stationer, der ligger under støjgrænsen.

Husk den nye mødedato: Altid sidste torsdag i måneden.
Vi ses i OZ1LFA d. 31/8.
Fortsat god sommer.

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

Du er altid velkommen, hvis du er i Odsherred, så kig indenfor
på vores klubaftener, der er altid kaffe på kanden, og måske
lidt blødt brød til. Adresse og tidspunkt se ovenfor.

Vy 73 de OZ2ANK og OZ1FIQ

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

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



OZ August 2006 __________________________________________________________________________ 507

Hej amatører fra Sorø - Afd. Husk lige, at vi holder fieldday hos
Jens, OZ1GEO på hans hjemmeadresse ligesom sidste år. Vi
kunne godt bruge et par ekstra operatører til at køre fieldday-
contest. Husk det er 1. weekend i september, den 2. og 3. sep-
tember. 
Se på vores hjemmeside WWW.OZ8SOR.DK hvordan I kommer
til Jens. Husk venligst at tjekke programmer i klubben på
www.oz8sor.dk

Venlig hilsen  De OZ1DZO, Rasmus 

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Vordingborg Firma Sport, Præstegårdsvej 11,
4760 Vordingborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00, telf. 55 34 26 44.
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen, Fanefjordgade 130, 4792
Askeby. Telf. 5581 7226
E-mail: oz8sma@dfif.dk
Hjemmeside: http://oz8sma.qrz.dk

Program:
17/08 Velkommen igen efter sommerferien.
24/08 Almindelig klubaften
31/08 Opsætning af vertical antenne til HF.
07/09 Almindelig klubaften
14/09 Vi ordner QSL-kort
21/09 Almindelig klubaften

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

NYBORG   OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104, 5800  Nyborg.
Postadresse: Andekæret 55, 5300  Kerteminde.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ3TQ, Nicholas Plutte, Andekæret 55, 5300 Kerte-
minde. Tlf.: 65 32 36 99. E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk
Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr. 4356809459. 
DX-cluster OZ2DXB: Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr.
4356809459, mærket DX-cluster.
E-mail: oz3tq@oz2nyb.dk 
Hjemmeside: http://www.oz2nyb.dk

Program.
17/8 Forberedelsesaften til Fyrweekend.
19.-20/8 Fyrweekend OZ2NYB fra Romsø.
24/8 Rævejagt i Teglværksskoven.
31/8Forberedelsesaften til HF Field Day.
2.-3/9 HF Field Day på Stevnshøj.
7/9 Klubaften.
9/9 Opstilling til Fjordens Dag.
10/9 Fjordens Dag, Boels Bro, Munkebo.
14/9 Klubaften.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Nu er sommerferien forbi for de fleste, forhåbentlig har den
været god. Vejret har jo været strålende. Vi var 4 radioama-
tører fra oz 3 fyn, der deltog i EDR´s sommerlejr på Å Strand-
camping. Der var arrangeret rævejagt m.m. på pladsen. Vi var
også på udflugter, bl. a til Hørvævemuseet og Skoda museet

på Krengerup, det var vældig interessant. TV2 fyn var også på
pladsen i 3 dage og sendte derfra, det var en god reklame for
vores hobby.
Klubben er igen åben hver mandag kl. 19.30
XYL-klubben har været på den årlige udflugt.
Vi skal også i gang med at tilrettelægge HF-fielddayen, der fin-
der sted den 2. & 3. september 2006, og som sædvanlig i Dal-
bybugten.
Mandag, den 11.september er der xyl-aften.

Vy73 de OZ1IZJ-Inge 

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

Program:
24/8 Byggeaften
31/8 Teknikaften
7/9 Projektaften
14/9 Alm. klubaften

Siden sidst og nyt:
Så er vi startet igen! Og igen får i disse spørgsmål: Hvad vil i
høre om? Hvad vil i ud at se? Hvilke andre aktiviteter kan i
tænke jer? Er der specielle byggeprojekter, der kan være inter-
essante - og hvilke? Selv om i måske synes at det er specielle
ønsker i har, så kom alligevel frem med dem, der er måske
noget der kan bruges. Ja det var mange spørgsmål, men det er
jo med at få startet op i god tid, alt skal jo planlægges/forbe-
redes. Og til sidst:  skal der være auktion her i efteråret? - for
så er det ved at være tid til at få fastlagt en dato,der ikke ram-
mer andre amatør arrangementer.Der er jo efterhånden sam-
let en hel del effekter sammen på lageret. Dette var alt fra
"den gamle redakteur".

Vy 73 de OZ1KRO,Frank.

VESTFYN - OZ5VF
Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby.
Mødeaften: Sidste torsdag i måneden kl. 19.30. Formand:
OZ6MU, John Lindberg Blaabjerg, Engdraget 10, 5450 Otterup.
Tlf. 64825005 / 40823677. Email: blaabjerg@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.  

31/8 Klubaften. 
14/9 Studiekreds iEagle printudlægningsprogram. 
28/9 Klubaften.

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

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/

Kom ned I afdelingen og se hvad der sker.

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

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

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



508 __________________________________________________________________________ OZ August 2006

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

24/8 Bestyrelsesmøde - (kun for bestyrelsen -
sager til behandling modtages gerne).

30/8 Almindelig mødeaften.
2-3/9 HF Fieldday - fra Tjæreborg enge.
6/9 U/VHF-HF Fieldday og Fyrweekend evaluerings-

møde.
13/9 Almindelig mødeaften.
20/9 Kursusaktiviteter 2006 - Vores certifikat kurser for

efteråret, præsenteres.
23-24/9 SAC SSB contest fra afdelingen.
27/9 Almindelig mødeaften.
30/9 EDR kreds 7 - medlemsmøde i Esbjerg.

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, vores contest resultater og meget mere kan du
alt sammen se og læse om, på vores altid opdaterede hjem-
meside - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
Så er sommertiden i afdelingen officielt overstået for i år, og vi
fyrer igen lidt op under aktiviteterne. Ikke at vi sådan har lig-
get på den lade side, i det fine vejr - nej, også i år har der hele
tiden været forskellige aktiviteter, ikke mindst Sommeråbent
hver onsdag. Men derudover var afdelingen også repræsente-
ret på HAMRADIO 2006 i Friedrichshafen, hvor Jan, OZ1INN i et
par dage var travlt beskæftiget, med at sælge ud af vores over-
skudsgrej - en fantastisk tur, og med et rigtigt pænt overskud,
øremærket til nye projekter (læs: TrailerTower 3). Weekenden
efter var der U/VHF Fieldday, og her var der fuld gang i radio-
aktiviteterne fra pladsen i Marbæk plantage - igen med delta-
gelse af mange medlemmer og gæster, der nød det fine vejr.
Hvordan det gik vides endnu ikke, men billeder fra arrange-
mentet kan du se på vores hjemmeside. Desværre måtte vi mel-
de afbud til IARU testen, på grund af tekniske problemer, med
en af de "kære" naboer, så i stedet gik vi i gang med at reno-
vere radiorummet, der efterhånden bar præg af de mange
aktiviteter - dette projekt er temmelig omfattende, så først
medio september regner vi med at det atter vil være muligt, at
bruge faciliteterne i radiorummet i fuldt omfang igen. 

Men for at få luftet afdelingens kaldesignal, nu da radiorum-
met er ryddet for grej, tager vi d. 19.-20. august til Danmarks
vestligste punkt - Blåvandshuk fyrtårn - (ARLH DEN-002), og er
med i ILLW2006. Vi er derude fra lørdag formiddag til søndag
sidst på eftermiddagen, og besøgende er selvfølgelig meget
velkomne. D. 2.-3. september stiller vi igen grejet (og lidt til) op
på engen ved Tjæreborg - det er blevet tid for HF Fieldday.
Også her er hjælpere, gæster og besøgende meget velkomne.
Og det var så sæsonens første muligheder for at give radioer-
ne lidt frisk luft, men vi starter jo allerede d. 16. august med
Grillaften i gården ved afdelingen - og selv om det måske skul-
le trække op til en lille regnbyge, kan du roligt komme, bliver
det for vådt er der god plads til alle under halvtaget. Så skal vi
også ha' de sidste detaljer omkring HF Fieldday på plads - det
sker d. 23. august. Og bestyrelsen behandler sager om fore-
ningens ve og vel d. 24. august - 
har du noget der skal behandles / en god idé, kan du bare hen-
vende dig til en fra bestyrelsen.  

D. 6. september samler vi op på aktiviteterne i årets U/VHF-
Fieldday, Fyrweekend og HF-Fieldday, og her vil vi meget ger-
ne se alle deltagere, til en lille snak om disse aktiviteter, 
og om hvad vi skal ha' ændret / forbedret til 2007. 
D. 20. september præsenteres efterårets certifikatkursus pro-
gram, og der er samtidig sidste tilmeldingsfrist til A/B kurset -
der hvis vi kan samle et hold, starter allerede tirsdag d. 26. sep-
tember. D-certifikat kurset afholdes d. 11.-12. november, og
begge kurser afsluttes, med prøve ved Telestyrelsen i Esbjerg

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

Så er sommerferieperioden ved at være overstået og vi mødes
atter hver torsdag aften i klublokalet på Nørreskovskolen i
Svenstrup.

Hvad foregår der så? Jo, kig ind på vor hjemmeside og set de
nyeste opdaterede meldinger.

Første aften er torsdag den 17. august.

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

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/Sekretæ

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

Hej så er sommerferien overstået og vi har haft det første
møde Tirsdag d.15 Aug., hvor vi fik vores   hf fieldday på plads.

Afdelingens byggeaftner om onsdagen vil blive genoptaget

Tirsdag D 28/8 BEMÆRK KL 19.00  Mødes vi på oz1ikw`s qth
hvor vi pakker vores grej på vognen således at alt er klar til at
blive sat op.
2-3 September vi kører hf fieldday  og qth vil nok være den
samme som sidste år.
Hvis qth skulle blive ændret vil den blive sendt rundt via vores
mailsystem.
Tirsdag  D. 12/9 kl 19.30 i vores lokaler. Vi gennemgår loggen
og gør den klar til forsendelse. 
Tirsdag  D. 26/9 kl  19.30 i vores lokaler. Vi laver status over
vores fieldday .

VY 73 DE OZ1KVB

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:
16/8 Almindelig mødeaften - Grillaften.
19-20/8 ILLW International fyr weekend.
23/8 Fieldday møde 3.
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tirsdag d. 14. november - nærmere info om kurser og prøven,
finder du på vores hjemmeside.
Lørdag d. 30. september er afdelingen vært ved efterårets EDR
kreds 7. medlemsmøde. Inden mødet, starter vi med frokost kl.
12.00 (sidste frist for tilmelding til Martin, OZ3MC, eller på
info@oz5esb.dk er senest d. 26. september). 
Selve mødet starter kl. 13.00, og er selvfølgelig åben for alle
EDR medlemmer i kreds 7. også uden tilmelding. 
Bestyrelsen håber meget, at også de lokale medlemmer i
Esbjerg, vil deltage i debatten, omkring sager til behandling på
Repræsentantskabsmødet i landsforeningen EDR, samt møde
de andre deltagere fra kredsen, og hører lidt om projekter og
aktiviteter i de andre lokalafdelinger.

vy 73 de OZ4AFQ, Kurt (og hans ferievikar).

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

PROGRAM:
16. aug. B: Fieldday forberedelser.
23. aug. B: Fieldday forberedelser.
30. aug. B: Fieldday forberedelser.
2. sep. B: Fieldday. 
3. sep. B: Fieldday.
5. sep. VHF 2 meter test.
6. sep. Jelling: Vi besøger Jelling Sparekasse og mødes

der kl. 20.00 præsis.
HUSK  TILMELDING!

13. sep. B: Logtjek fra fieldday.

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

Program
19/08 lørdag. Åbent hus fra kl 14-17
23/08 Klubaften
30/08 Klubaften
06/09 Klubaften
13/09 Klubaften
20/09 Klubaften
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ9FN, Frank

Rævejagt:
Jagterne i sommer og efterårssæsonen.
Hjemkommet fra sommerlejr; rævejagter blev vundet af Niels
Ivan og Viggo. Stor TV bevågenhed fra TV2 Fyn, som fredag på
lejren, bragte en masse vedrørende rævejagt (vi har det på
DVD).

Resterende 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:
17/8 Klubaften og planlægning af Fyrweekend
18/8 Opsætning af antenner til Fyrweekend
19&20/8 Deltagelse i Fyrweekend
24/8 Klubaften og planlægning af Fieldday
31/8 Klubaften og planlægning af Fieldday
2&3/9 Deltagelse i Fieldday
7/9 Klubaften & evaluering af Fieldday
14/9 Klubaften med kaffe & kage
21/9 Udflugt til Martins vippemast
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

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

Siden sidst har vi haft sommerferie, med opstart i klubben 14
august og så gælder det planlægning af HF Field Day, der bli-
ver 2 - 3 september i år. Jo før du tilmelder dig - jo nemmere
bliver planlægningen.
Eller er der flere, der kan byde på amatør-foredrag ?

Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage kl. 18:30 på
145,700 MHz

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik
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Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 49 
E-mail:  oz7gz@edr.dk

Da testen var vel overstået skulle vi lige se hvor mange point vi
havde samlet og efterfølgende gemme data - Så var det at vi
fik en af de der berømte "Error" og mærkelig nok ikke nogen
fil til manageren - den søndag græd vi meget i Fredericia.
Vores anden aktivitetstest og vi kunne ikke levere et resultat til
kontrol - det er surt! 
Men vi vil være klar på båndet igen næste måned og vi bliver
velsagtens også bedre og får rutinen, så vi kan komme på sco-
ringslisten.

Vy 73 de OZ1DZB/OZ9F, Leif

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

Program:
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.
4/9 PC-spillekonkurrence.
7/9 Besøg på SOK.

Tilmelding nødvendig.
11/9 PC-kursus.
14/9 Færddiggørelse af ræveudstyr til 2 m.
15/9 Weekendmøde.
18/9 Klubaften.
21/9 Print på den "nemme måde". CAD-program - teo-

ri (1 af 2).
25/9 PC-kursus.
28/9 Debataften vedr. EDR's repræsentantskab.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

Vi har nu startet vores mødeaftener igen efter sommerferien.
Næste arrangement bliver HF-field-day den 2. og 3. september.
Vi håber, der er mange der vil give en hånd med derude. Vi kan
jo altid håbe på at vejret kommer til at ligne det vi har her i
skrivende stund, men det er nok for meget at håbe på.

Der er ikke noget nyt angående vores kommende lokalepro-
blem, men I skal nok blive underrettet, når der sker noget i
sagen.
Husk vores lokalsnak mandage kl. 19:30 på 434,425 Mhz.

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.

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:
17/8 Licenskursus.
24/8 Licenskursus/Evt. foredrag "Antenneteori mv".
31/8 Licenskursus.
2/9 HF Fieldday Vejle
3/9 HF Fieldday Vejle.
7/9 Licenskursus.
14/9 Licenskursus/Evt. foredrag om "Digi-mode".
21/9 Licenskursus.
28/9 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 afprøvet vores nye HF-station afprøvet på juli-
måneds 80 m aktivitetstest det blev til 31 QSO'er! Ny radio og
for første gang også computer styret log, så det var virkelig en
udfordring. Da det jo var nyt havde vi opdelt det sådan at en
amatør styrede radioen og en anden tog sig af computeren. 

Her over et stemningsbillede fra testen hvor vi var følgende:
OZ7KOP, Keld - OZ3MF, Per - OZ7TT, Bent - OZ9F, Leif. De to
førstnævnte er på billedet.

Da vi havde kørt et stykke tid var det tid for omskiftning, så der
var en anden der kunne få lov til at prøve kræfter med radio-
en og selvfølgelig med computeren - vi er vel eksperimente-
rende.
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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:
Afdelingen deltog som sædvanlig i VHF-fieldday, men resulta-
tet var ikke så godt som forventet. Heldigvis var vejret perfekt,
så vi havde en hyggelig weekend.

Program:
17/8 Velkommen tilbage fra sommerferien. Hvad skal

vi lave i efteråret ?
24/8 Evaluering af VHF-fieldday. Hvad gik godt, og

hvad skal ændres inden næste år.
27/8 Sommerudflugt ned veteranjernbanen Bryrup-

Vrads. Nætrmere i CQ Skanderborg.
31/8 Planlægning af HF-fieldday
2-3/9 HF-fieldday på Ejer Baunehøj
7/9 Evaluering af H-fieldday
14/9 Hvad indeholder en gammel radio. OZ1EN og

OZ5KM fortæller og viser frem.
21/9 Hvad står der i OZ august og OZ september ??
28/9 Antenne til 28 MHz, ideer og planer.
5/10 Hvad kommer dertil at sker på RM 2006

Vy 73 de OZ5KM, Kjeld

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

Møder kl. 20.00
Onsdage den 23. august, 6. september og 20. 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

Behøver jeg at minde om at vi fik en samlet 3. plads i HF-Field-
day sidste år?? Nej, vel? Så behøver jeg vel heller ikke at sige
at vi har brug for alle mand i år, vel?
Vi mødes lørdag formiddag i Herskind og gør klar til årets con-
test. Se yderligere info i X-QTC eller giv formanden et ring, som
sædvanligt samler han alle trådene.

Program
2 september 15.00-
3 september 15.00: HF-Fieldday

Klubaften hver torsdag 19:30
Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Vedr. Deltagelse i årets HF-Fieldday. EDR-Randers bestyrelse vil
opfordre medlemmerne til at krydse datoen af i kalenderen. Vi
har i flere år ikke deltaget og det er jo synd og skam. Det ple-
jer jo at være så sjovt.
Vi regner med at tilpasse arrangementets størrelse efter antal-
let af tilmeldte. Mere info kommer senere. 

Siden sidst:
Der er ikke sket så meget siden sidst. Klubbens bestyrelse har
holdt en tiltrængt sommerferie.
For seneste info besøg da oz7rd.dk

Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Vi er næsten lige kommet hjem fra en herlig EDR sommerlejr
på Vestfyn, med super sommervejr, dejlig intim campingplads,
tæt på strand med gode bade- og dragemuligheder, tæt på
skov med myg så store som flyvemaskiner, eller var det nu bare
de radiostyrede el-fly, som vi morede os med, når det som sæd-
vanligt blev vindstille om aftenen. En campingplads som TV2
Fyn i 3 dage omdannede til et mindre TV studie, med masser af
radioamatørindslag, når 'Bardunen' gik i luften kl. 19.30. Det
var næsten ikke til at forstå, at det gode vejr bare fortsatte, og
i morgen d. 20.07 har de lovet 32 grader, puh ha.
Ellers er de kommende aktiviteter IOTA-contesten og første
weekend i september HF fieldday, hvis vi ellers kan få samlet et
hold. Der har trods sommerferie været aktivitet i klubben hver
tirsdag, og så sent som i aftes d. 18. juli, havde 14 mand vovet
sig derop. OZ7JI er af begejstrede svenske QROlle folk, blevet
rapporteret aktiv fra YL (Letland).

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

Program:
15/8 Skal vi køre Field-day ??
22/8 Efterårs- og vinteraktiviteter; alm. klubmøde
29/8 Alm. klubmøde; klargøring Fieldday.
1-3/9 HF Fieldday
5/9 Alm. klubaften
12/9 Alm. klubaften
19/9 Alm. klubaften
27/9 Beregning af transformatorer ved OZ7JI

Vy 73 de OZ5JR Jan
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Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ2KS, Johannes C. Sørensen
Rughaven 11. st.tv., 9000 Ålborg
Tlf.: 98 12 09 04
E-mail: oz2ks@edr.dk

Til Aalborg repeateren er der bestilt nye filtre, mon ikke når
dette udkommer, er de dukket op, så vi kan får vores nye repe-
ater i drift.

Årets HF Field Day finder sted i weekenden fra lørdag den 2.
September klokken 1300 GMT, til søndag den 3. September kl.
1300 GMT. EDR Aalborg stiller op i kategori B, med vores con-
test call OZ0W.
Arrangement finder sted på OZ6ADL forældres gård, i udkan-
ten af Dronninglund.
Nærmere information og vejvisning finder du på vores hjem-
meside.
Er du intereseret som operatør eller praktisk hånd, så kontakt
fieldday udvalget for nærmere info, eller FD kordinator
OZ6ADL på 20628774.

vy 73 de OZ1JXP, Peter Richardt

Denne afdelingsspalte er produceret i 33,2 graders varme - og
i den hede kan man jo sagtens "miste hukommelsen" - se bare
på Blackie her, han tager bad i have fontainen - - - 
Hvis du har glemt at indsende indlæg til spalten i denne
måned, synes jeg, at du skulle lade dig optage på min "remin-
der-liste", så vil jeg sende dig en mail med en "husker" hver
måned, ca. 3-5 dage før sidste indsendelsesfrist.
Vy 73 OZ1CRY, Ellen-Sofie - "Fie" og alle redaktions-misserne

Emil Bischoff, OZ7FD
17. Februar 1913 - 17. Juni 2006

Atter er en af de rigtig gamle gået bort. Sidst i Januar 1931
meldte Emil sig ind i EDR - samtidig med Jørgen, (senere
DR096/OZ7BR) og Børge (senere DR064/OZ8T) og fik , som det
var skik og brug dengang sit DR-nummer, nemlig DR073. 
Men der skulle gå omtrent 1½ år, før vi mødtes på EDR's vel-
lykkede besøg på Skamlebæk Radio, hvortil alle senderne i
Lyngby netop var flyttet og taget i brug. Det blev til livslange
venskaber mellem os tre.
Den gensidige hjælpsomhed var stor - pengene var jo små .
Dengang skulle der 4 V til glødetrådene i rørene, og vi måtte
bruge akkumulatorer, der krævede hyppig opladning, så vi
skillingede sammen til  en hjemmebygget lade-ensretter, og på
få minutter kunne vi altid på cykel komme hen og hente den
hos hinanden.
Jørgens interesse for 5 m smittede, og snart var vi alle klar til
at gå i luften. Det er en tilfældighed, at det ikke blev  Emil,
men mig og Jørgen, der var de første, der fik QSO på VHF i
Danmark. 7BR og 8T lykkedes det for i Oktober 1933 - og det
var da næsten 6 år efter, at 5 m båndet var blevet åbnet for
danske hams.
Emil forlod kobbersmedehåndværket og tog en uddannelse til
Fotograf.  Hos 8T traf han 8T's kusine Eva, der også var foto-
graf. De kunne i år fejre krondiamantbryllup!
Da tiden var inde til otium, slog de sig ned i Sverige. (Børge)

Mit (Per's) kendskab til Emil går ca. 25 år tilbage, hvor han og

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.
5/10 Klubaften kl. 19.30. Info tilgår via mail.
19/10 Klubaften kl. 19.30. Info tilgår via mail.

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

Siden sidst har vi afholdt VHF Fielday. Det var en god men,
varm dag. Det var også et pænt fremmøde oppe på bjerget.
Det blev til en 4 plads, der var 170 QSO´er, 57SQR, og samlet
109772 point, tillige har vi deltaget i 6 meter nac test oppe fra
OZ6ABA, det skulle prøves, og vi må sige at forholdene var
med os denne aften, OZ1MAX, OZ0JD og OZ6ABA var opera-
tører denne aften, der blev kørt mange stationer fra Caribien.
OZ6ABAs XYL sørgede for kaffe og nybagt. Tak for det. Ellers
sker det jo ikke så meget her i sommervarmen, alle er i gang
med at arbejde, eller holder sommerferie.

Vy 73 de OZ2CMW Carina

AALBORG   OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000  Aalborg.
Telf.: 98 13 95 35
Mødeaften: onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, Stammen 5, 9260 Gistrup.
Telf.: 9831 5273
Girokonto: 5 44 47 99
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ3REN   145.650
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk
E-mail oz8jyl@oz8jyl.dk

Så er klubaftenerne startet igen og vi håber vi får gang i nog-
le spændende foredrag her til vinter, så følg med på repeater-
nyt hvor de annonceres og du kan melde dig til.

Hus udvalget har fuld gang i moderniseringen af byggelokalet,
så der bliver noget du kan hjælpe med til også. Vi mangler
nogle hænder til oprydning i kælderen, så vores samling af
komponenter kan komme på plads, vi håber på din hjælp også.

Silent key

KREDSMØDE FØR RM afholdes
Onsdag den 27. september 2006 kl. 20.00

i Aalborg afdelingens lokaler
Forchhammersvej 11

9000  Aalborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om HB`s arbejde
3. Forslag til debat
4. Eventuelt

Mød op og fortæl hvorledes RM bør stemme, og hør hvad
HB laver. 
Alle medlemmer af Landsforeningen EDR har adgang.

Vy 73 de OZ2KS,Johannes.

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren
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Eva som pensionister flyttede til Sverige. Det var i de år, hvor
han som  SM7KFD næsten dagligt dukkede op på 80 meter fra
sin QTH i Østre Blekinge med et flot signal. HF og VHF anten-
nerne var toptrimmede. Antenner var hans store lidenskab. HF
beamen i gittermasten bragte signalerne jorden rundt. Men
Emil og Eva flyttede dog i en ret høj alder tilbage til DK. I Hel-
singe købte de et rækkehus. Det begyndte godt, men  kort
efter klagede nogle naboer over synet af en lav dipol og en
vertikal-antenne. På en generalforsamling lykkedes det hel-
digvis for EDR's antennemand (OZ1BGP) at vende stemningen.
Afstemningen sikrede Emil retten til at beholde antennerne.
Trods indeklemte antenneforhold gik det alligevel ganske
godt. Det skal også nævnes, at han var med i den lille gruppe,
der for ca. 25 år siden grundlagde den 80mtr-ring, som i dag
lever i bedste velgående på 3646.
Hans læretid som kobbersmed blev en god investering for hele
livet. Emil beherskede en fremragende loddeteknik, og havde
et godt syn og en rolig hånd. Kronen på værket var bygningen
af en K1 og siden K2. Det foregik vel og mærke i en alder af
89-90år. Jeg tror bedriften er i verdensklasse og bliver svær at
overgå. Så nydeligt og perfekt var alt det han lavede. Emil var
meget glad for at køre cw, og netop de to Elecraft stationer
motiverede denne interesse lige til det sidste.  For ca. ½ år
siden svigtede det ellers så gode helbred. Emil blev 93 år og 4
måneder. 
En fin og nobel radioamatør er ikke blandt os mere. Utallige er
heldigvis de gode minder som mange af os har. Med dem vil
Emil leve videre i vore tanker.
EDR medlem nr. 401 er Silent key!  Vore tanker går til Eva og
familien.

Æret være Emil, OZ7FD's minde.
Børge, OZ8T og Per, OZ8PG 

OZ1FIF
Ejvind Klausen døde d. 1. juni 2006, 75 år gammel efter 8 års
tiltagende svære sygdomme.
Ejvind var først Walkie - mand. 
I 1970-erne fik han licens som: OZ 1 FIF.
På båndene 2 m og 70 cm var Ejvind en kendt skikkelse. Hans
særkende var en klar og mandig røst, en nobel og venlig frem-
træden.
Ejvind var aldrig plat; men havde en ægte jysk humor, som ofte
slog igennem; men altid rart og hyggeligt - ellers gik Ejvind. 
Margot og jeg kom til på 2 m først i 1980-erne, og kom lige ind
i natbissernes ring QSO'er ved midnatstide.
Vi følte os velkomne og havde mangen en snak med Ejvind og
de andre.
Vi mødtes første gang face to face på Langelinie Pavillonen,
hvor vi inviterede Ejvind OZ1FIF og Ib OZ5IL med hustruer til en
super-vinsmagning.

Det førte til to ting: 
-    en masse privat komsammen mellem os. 
-   Og på båndet, en masse beklagelser fra dem, der ikke var

inviteret med.
Det sidste endte i, at man måtte mødes, og det blev til det
første Vejrhøjmøde, på Havnsø Kro. Ejvind var medarrangør.
Knap 200 hundrede radioamatører sås her, første gang, under
festlige former. 
Det stod der frasagn om i flere år.
Senere kneb det med en ny antenne til Vejrhøj, 
Ejvind startede en indsamling via repeateren, der kom 10,000
kr i løbet af kort tid. 
Ejvind var uddannet typograf i Kolding.
Soldatertiden som GARDER, sluttede i Tyskland som MP'er ved
den Danske Komando.
Ejvind deltog med selvfølge og stolthed i Gardens jubilæums-
parader. Det bragte Ejvind til retfærdig harme, da man tog en
PIGE ind i hans elskede Garde, og værre blev det, da netop den
pige viste sig, at være en værre én. 
Han var solidarisk med i sit fags mange arbejdskampe.
Men Tante Berling betroede alligevel Ejvind, i en årrække, at
samle forsiden, 
Senere hele avisen, så den var klar, at gå i trykken til tiden Et
ansvarsfuldt job, der krævede sin mand i en sen aften-time, for

at få de sidste artikler ud af hænderne på de sidste journalister
før deadline.  
Men det lykkedes altid ! 
Har nogen set Berlingske med store tomme pladser?
Ejvind blev gift med Lizzi for snart 50 år siden. 
De to forkælede med rette hinanden og havde mange gode år
sammen. 
De sidste 8 år blev skæmmet af lange sygdoms-perioder, en
svær tid for dem begge.

Æret være Ejvinds minde! 
Vi vil savne ham; men ikke glemme ham!

OZ 1 LCB        OZ 1 TX
Margot Bank    Tage Bank 

Valgresultatet !
Jeg sidder og funderer over valgresultatet. Udover at det var
en lille valgdeltagelse, er der tilsyneladende en fejl i optællin-
gen af stemmer til formandsvalget, da der manglende 158
stemmer og OZ7S havde fået 421 stemmer + OZ 1HYP fik 277
stemmer og det giver kun 678 stemmer.

Der fløj mange tanker igennem hovedet om b.la. forkert
optælling o.lign. , men det kunne naturligvis ikke passe, derfor
talte jeg kredsene op med afgivne stemmer til formandsvalg
og der fandt jeg så frem til at 158 ikke stemte på nogen for-
mand.

Så trængte der sig naturligvis det spørgsmål sig på, om med-
lemmerne overhovedet er interesseret i foreningen ? eller for-
venter man bare, at EDR er der, hvis man engang skulle få brug
for den. Prøv at forestille dig, at du manglede 1 liter mælk,
men kunne ikke få den fordi ingen var interesseret i mælk,
men du forventede, at forretningen havde den, fordi du nu
manglede en liter mælk, eller ingen stemte til folketingsval-
get, så havde vi ingen regering, og hvem skulle så styre landet
? Så galt går vel det næppe!

Jeg ved godt, at organisationen er tung at danse med, og at
det svært at få fornyelse indført, men det er DIG der har det
afgørende ord i EDR, så brug din stemme ved næste valg.

F.eks. kunne jeg forestille mig en mere enkel "regering" som
bestod af en formand og en bestyrelse. Bestyrelsen skulle være
een fra hver Kreds, og som er den person som afholdt kreds-
møderne og altså var i direkte kontakt med medlemmerne. 

Til slut et lille sidespring !
Først vil jeg ønske EDR tillykke med den nye hjemmeside, den
er nok mere brugervenlig men, hvorfor er den ikke klar med
informationer og alle de oplysninger som var på den gamle
hjemmeside. Som den er i øjeblikket, frister den ikke til at gå
ind på. Det skulle gerne være lige så naturlig, som når man
tjekker sin e-mail, at man også ser nyhederne på   vores hjem-
meside

Jeg håber, at det bliver opfattet som en positiv kritik, og glæ-
der mig til at komme i klubben efter sommerferien til en mas-
se aktiviteter

Vy73 de OZ6MU,John

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt
i et sobert sprog, og som er af almen interesse. Redak-
tionen forbeholder sig ret til at afkorte og omformule-
re indlæg.
Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen
angivet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i først-
kommende nummer.
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EDR-AMAGER-afdeling:
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, 
telf. 3259 7904

EDR-BALLERUP-afdeling:
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, 
telf. 4468 1773

EDR-BIRKERØD-afdeling:
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, 
telf. 4817 0013

EDR-BORNHOLM-afdeling:
Formand: OZ4QW, Kjeld Nielsen 
telf. 5649 8406

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

Sælges: Boonton Signal generator 102D kr. 1.800,-.
Radiometer Heterodyne Osc. HO31 kr. 400,-. Radio-
meter Multimeter MM1 kr. 400,-. Radiometer Vacu-
um-tube Voltmeter RV23d kr. 500,-. Radiometer
Grid-dip Osc. GDO 1b kr. 300,-. Alle med manualer.
Tektronix Oscilloscop 475 med DM44 og HP. Prober
kr. 2.800,-. Alt er ok, afhentes el.+ fragt.
OZ2XT Johs. Tlf. 98 14 14 40, E-mail oz2xt@stofa-
net.dk

Købes: HF Transiver Atlas 210X, 215X  Tysk flyradio
E10K. 
OZ7NE, Erik Nielsen Tlf. 75 15 61 30

Sælges: I dødsboet efter OZ4NL Henning Larsen,
sælges følgende effekter: 
Multimeter ABB-metrowat, MA5D  300 kr.  Multi-
meter, Fluke 189  700 kr.  Vacuumkondensator,
3000V/10-1000 pF  400 kr.  ECO-balun, Ny   150 kr.
Et nyt  4CX1500B  600 kr.  To 4CX1500B  300 pr/stk.
Et 4CX1500B  med sokkel  500 kr.  4 stk. 4CX250B
med sokkler SK606  500 kr. samlet.  2 stk. RCA 8122
med sokler 400 kr. samlet.  2 stk. nye 2C39BA  100
kr. samlet.  1 stk. 2C39BA  med sokkel  100 kr. Et
coaxialrelæ  200 kr.  En stor blæser for køling af PA-
rør, 75 W  50 kr.  En printboremaskine med et sort-
iment hårdmetalbor  100 kr.  En strømforsyning for
stort PA-trin , 2 trafoer,  og blæserkøling  230/3000
V. 1500 kr.  En del nye (nyere) tavleinstrumenter i
størrelserne  KM152, KM118, KM106, KM86, og
KM66, til priser 50 - 100 kr. pr./ stk.  
En del bøger: 
The Radio Amateurs Handbook i årgangene 1998,
93, 87 og 83.  The ARRL Antenna Book 1991, Solid
State Design 1977,  Hints & Kinks for the Radioa-
mateurs 1992, W1FB´s Design Notesbook 1990 og
Beam Antenna Handbook 1976  sælges for priser
fra 25 - 100 kr. Pr./stk.    
OZ2JA Jens Ancher. Tlf. 64 41 15 92

Sælges: Overtalligt grej - Antennerotorer - ældre
modeller: TR44 ombyg.styring kr. 400,-. AR40 u.sty-
ring kr. 300,-. KR400 m.styring kr. 500,-. Nyere
modeller: KR500 elevation kr. 900,-. G-5600B eleva-
tion & horisontal m.automatstyring kr. 3.000,-. Bea-
mantenner - ældre: 2 stk 6element/2meter kr. 400,-
. 1 stk 19element X-bom/70cm kr. 300,-. Ny: 23ele-
ment/23cm kr. 400,-. Letvægtsalu.gittermast ca.
2,5m, rustfri skruer, velegnet til tagmontering kr.
500,-. 
OZ5WK Kalle, Tlf. 74 62 13 11,  e-mail kwag@webs-
peed.dk

KOPICENTRALEN
Kun for EDR Medlemmer

EDR `s kopicentral er nu blevet flyttet til
EDR `s kontor

på
Klokkestøbervej 11

5230 Odense M

Bestilling foregår på følgende måde:
Du sender skriftligt din bestilling påført dit EDR
medlemsnr. og navn samt vedlagt en frankeret A4
svarkuvert, derefter modtager du dine kopier uden
yderligere omkostninger. 

Portopriserne:
Kopiantal: Pris:

1 - 5 kr. 5,50
6 - 14 kr. 8,00

15 - 40 kr. 13,00

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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Betafon...............462, omsl. v. bagsiden
DIXIT grafisk......................................501
HS-Tryk...............................................495
Norad.................................................452
OZ6AV ...............................................516
Radioamatørernes forlag ApS ....... 462, 
......485, 501 omsl. v forsiden, bagsiden
RF-Connection...................................515
Århus Nord camping ........................516

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

Sælges: Jeg bliver nødt til at sælge nogen af mine
gamle amatørradioblade, ellers braser loftet og
skunken sikkert sammen! Det drejer sig bl.a. om
følgende: Norsk Amatørradio 1983-2006, Svensk
QTC 1983-2006, Finsk Radioamatööri 1983-2006,
Tysk cq-DL 1983-2000, dansk Amsat-OZ en snes
årgange, Engelsk RadCom assorterede årgange
1983-2006, Dansk OZ fra Ruder Konge til vor tid -
samt OZ 1966-73 og 2001 smukt professionelt ind-
bundet. Der er sikkert flere blade endnu, som jeg
ikke er nået ned til i de kulturbærende lag. Spørg,
hvis du mangler noget.
Priside: 0,25 til et par kroner pr blad. Helst større
partier. Sendes gerne på købers regning; men det
er tungt!
OZ7S Sven, 57 61 30 10, oz7s@edr.dk. 

Sælges: TEN TEC . 1 Argonaut 509 5watt  skal juste-
res. 1 PA trin 50 watt OK. 1 Antennetuner OK
manuel. 1 Squeeze key OK. 1 SNR meter OK. 1
bordmicrofon OK. 1 Strømforsyning ny - 15w kr.
800,-. 1 Gap callenger DX Antenne adskilt. OZ bla-
de kan afhentet. Alt incl. Strømfors. Kr. 1.600,-.
OZ2GT Tlf. 58 26 17 11 

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,  e-mail
daramu@mail.dk

TØRANNONCEAMATØRANNONCEAMAØRANO

Annonce
Århus Nord Camping
Gentagelse juli s 402

Dog med en lysegul baggrunds-
farve

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


