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Redaktionelt
A-B-D
Det har aldrig været så nemt at få en licens og komme i gang som i dag, siger nogle.

Morsekravet er afskaffet, og der er kommet en operatørlicens eller ikke teknisk licens, hvis officielle
og korrekte betegnelse er et D-certifikat.

Den tid, hvor vi måtte give nye interesserede besked om, at han/hun lige først skulle gå på kursus et
halvt til et helt år og tilegne sig en større mængde teoretisk stof inden vedkommende kunne få lov
til at prøve, om amatørradio nu var noget, er forbi.
Med indførelsen af en operatørlicensen fik EDR et længe næret ønske opfyldt: 
At kunne tilbyde interesserede at prøve amatørradio uden at de skal studere i halve eller hele år for
at få licens og komme i luften.
Heldigvis
Jeg gad nemlig nok vide, hvor mange nye fodboldspillere en fodboldklub ville få, hvis beskeden til
den nye var: "Glem nu alt om at spille bold, og lær så lige fodboldreglerne og taktikbogen mv. uden-
ad, så kan du om et halvt til et helt år måske få lov til at sparke til en bold."
Nej, den der vil prøve om fodbold er noget, skal naturligvis efter en kort instruktion i de mest ele-
mentære ting have lov til at prøve at spille bold.
Noget tilsvarende gælder for amatørradio.
Så jo, jeg er enig med dem, der mener, at det aldrig har været så nemt at blive radioamatør.
Til gengæld er jeg meget uenig, når nogen påstår, at D-amatørerne ikke er rigtige radioamatører,
eller at de er kommet for let til licensen.
Uanset hvilke forudsætninger man møder frem med, så skal der gøres en indsats for at bestå licens-
prøven, og jeg kender adskillige, der har ydet en stor indsats for at få banket den nødvendige viden
ind i knolden, så D-licensprøven kan bestås.

Når man har fået sit certifikat, så er man radioamatør, uanset om der står A, B eller D på papiret, og
man kan med god grund være lige så stolt og glad som den lilleputspiller, der for første gang er kom-
met på holdet og skal spille sin første fodboldkamp.

Men D-prøven er ikke tænkt som endestationen:
For at få udbytte af det nye D-certifikat er det i de fleste tilfælde nødvendigt at tilegne sig yderlige-
re viden udover den til D-prøven krævede.

Her er en opgave for EDR, OZ og især for lokalafdelingen. 

Den nye amatør skal tilbydes aktiviteter, der videreuddanner ham eller hende: Det kan være vejled-
ning/foredrag om stationsbetjening, antennebygning og antenneteori, praktisk orienterede bygge-
projekter, morsekursus osv. osv. 
Ikke for at licensen nødvendigvis skal opgraderes - det er op til den enkelte om lysten og behovet er
hertil - men for at den nybagte amatør kan få mulighed for at få større udbytte verdens bedste hob-
by.

Lige som de fleste af os mere erfarne amatører i sin tid blev hjulpet på vej, skal vi hjælpe de nye vide-
re i stedet for at brokke os over, at de er kommet alt for let til licensen, og at de ikke ved noget som
helst.

HR



OZ September 2006 _______________________________________________________________________ 519

Mangfoldige muligheder eller udfordringer.
Amatørradio har en mangfoldighed af grene der alle i fællesskab har
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører som fæl-
les organisation, ledet af RM og HB 
Vores arbejde er et udtryk for det bedste kompromis, vi kan blive eni-
ge om at føre ud i praksis. Det tager derfor ind imellem meget tid at
få nogen ideer igennem systemet, og ind imellem bliver resultatet
slet ikke noget, der ligner det oprindelige, men sådan er demokrati-
ets love.   
Arbejdet i foreningen udføres i fritiden af stort set ildsjæle kombi-
neret med en lille flok faste redaktører, der modtager vederlag samt
ikke mindst kontoret, der styrer medlemskartotek og passer forlags-
virksomheden samt laver de nødvendige regnskaber.
Når I som medlemmer ind imellem mener, et område burde dyrkes
mere, skulle det overvejes, om ikke man selv kunne tilbyde at delta-
ge med sin indsats. Det er jo slet ikke sikkert, at dem der er valgt ind
i RM og HB lige har de faglige evner eller kontakter, der kræves for
at løse en given opgave. Overvej det næste gang nogen spørger,
hvorfor EDR ikke gør et eller andet. Det er vel nærmest en naturlov
at frivilligt arbejde går meget lettere, hvis det er noget, der rigtigt
interesserer den enkelte. Der ligger en væsentlig opgave i at uddele-
gere, men samtidigt også tøjle retningen på det arbejde, der udføres
i EDR´s navn. 
Til det kommende RM er der kommet forslag om, at vi skal have
generalforsamlinger i stedet for valget til RM. Jeg tror desværre ikke
det flytter meget, hvis det er større bredde i indflydelsen man søger.
Tværtimod vil det nok i endnu højere grad være tordenskjolds sol-
dater, der kommer frem. I dag er det svært, på 2 møder i en kreds, at
samle mere end 14-16 medlemmer i alt ud af over 500 mulige, jeg
tror en generalforsamling i Odense vil minimere bredden af indfly-
delse på valg endnu mere. Dermed ikke sagt, at det nuværende
system skal køre de næste mange år uden ændringer. 
HB har nu et budget for 2007/08, hvor der desværre er skåret i øko-
nomien til især udvalgene. Dette for at undgå en for voldsom kon-
tingentstigning, som ellers var nødvendig for at dække alle omkost-
ninger til især de meget tunge poster OZ og administration. Det er
en udfordring for jer medlemmer, hvordan økonomien fremover skal
hænge sammen, hvis vi skal beholde alle servicefaciliteter og OZ.
Men der er en ting, der står helt klart: Som radioamatører kan vi ikke
undvære landsforeningens mulighed for at tale den fælles sag med
myndighederne..

Vy 73 de OZ1FHU Preben

Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Kaj Nielsen, OZ9AC
Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Dragør
tlf. 24 25 26 87 (bedst kl. 17-18) 
E-mail: OZ9AC@edr.dk

Kreds 2:
OZ3SW, Steen Møller, 
Sigerslevøstervej 11
3600 Frederikssund
Telf.: 48 28 82 82, E-mail: oz3sw@edr.dk

Kreds 3:
Erik E Valsgaard, OZ7MV
Vinkelvej 2, 3700 Rønne
Telefon.:56 95 76 28  E-mail: oz7mv@edr.dk

Kreds 4:
Preben Larsen, OZ1FHU
Roskildevej 28
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 08 05  E-mail: OZ1FHU@edr.dk

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

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

Kreds 7:
Martin Mortensen, OZ3MC 
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7800 Skive
Tlf.: 97 54 53 81 oz3mc@edr.dk

Kreds 8:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst
6600 Vejen. 
Tlf.: 75 58 84 49  E-mail:  oz7gz@edr.dk

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

Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ7S, OZ3MC, OZ2KS og forretningsføreren

Teleudvalget:
OZ7S, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS

Teknisk udvalg:
OZ7S, OZ8CY

HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5WQ, OZ5MJ, OZ1LO og OZ3SW

VHF-udvalg: http://www.vushf.dk
OZ7IS (is@ihk.dk), OZ1IPU, OZ8SL, OZ1AHV, OZ2TG,
OZ5TG, OZ3MC (HB kontakt) , OZ1FTU, OZ1FF,
OZ6ABA

Antenne-udvalg:
OZ9QQ, OZ9MM, OZ1JLZ, OZ3BP, OZ5B
Henvendelse til OZ9QQ Tlf: 74 45 86 25

Museumsudvalg:
OZ2KS samt i København: OZ1LNZ og OZ9DC,
i Odense OZ5KM og OZ8XW

Handicapudvalg:
OZ1IKW, OZ1IZL OZ1DLJ og OZ1ABA
Hjælpefondskonto. Giro nr. 5 42 21 16.
EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M
mrk. Hjælpefondskonto
Al henvendelse til OZ1IKW, tlf. 74 44 18 05

Repeaterudvalgets formand:
OZ1AHV Finn Madsen,
Tjørnevej 22, 4140 Borup tlf. 40 71 85 56

Foredragsmanager:
Sven Lundbech,OZ7S
Egerupvej 11, Bringstrup, Ringsted. Tlf: 57 61 30 10

Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 45 81 75 93

EDR´s kopitjeneste:
EDRs kontor
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

EDR´s QSL-Bureau
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 15 95 50

Landsforeningen experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Årskontingent til EDR udgør 545,00 kr. incl. tilsendelse af “OZ”.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
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Landsformand: Næstformand Sekretær
Sven Lundbech, OZ7S Martin Mortensen, OZ3MC OZ2KS, Johannes C. Sørensen
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tlf. 57 61 30 10 Tlf.: 97 54 53 81 Tlf.: 98 12 09 04

E-mail: til formand og HB medlemmer: Deres kaldesignal efterfulgt af @edr.dk



520 _______________________________________________________________________ OZ September 2006



OZ September 2006 _______________________________________________________________________ 521

Om projektet
På figur 1 kan du se, hvorledes byggeklodserne
skal sættes sammen. Signalerne fra antennen
sendes gennem båndfilteret, der tillader signaler
i 80 meter båndet at passere og dæmper/fjerner
alle andre signaler. Herefter blandes 80 meter
signalet med VFO-signalet i mixeren, og du har
nu et LF-signal. 
LF-filteret sørger for at indføre selektivitet, dvs.
evne til at adskille stationerne, og herefter for-
stærkes signalet i LF-forstærkeren. Du bemærke-
de sikkert omskifteren imellem antenne og
båndfilter. Med den kan indskydes et dæmpeled,
der undertiden kan være praktisk i denne type
modtagere og for resten i stort set alle modta-
gere. Mere herom senere.

Kabinet og opbygning
Der er flere muligheder for mekanisk opbygning
af en modtager som denne. Du kan bygge den
ind i et kabinet, eller du kan vælge en åben
opbygning.
Har du det nødvendige værktøj kan du selv
fremstille kassen; men ellers fås kabinetter hos
løsdelsforhandleren til forskellige priser og i for-
skellige udførsler.  Ofte kan det være svært at
finde en størrelse, der lige netop passer en
bestemt konstruktion. Denne modtager har jeg
samlet i et fabriksfremstillet aluminiumkabinet
med målene (l, b, h): 20 cm x 16 cm x 6,5 cm. Det
var en kasse jeg havde liggende.

Desværre kan jeg ikke i diverse kataloger finde
et med samme mål. Opbygningen er nu ikke kri-
tisk, så andre størrelser og faconer kan sagtens
bruges. 
Om det går at bruge et plastkabinet, tør jeg ikke
sige; men i så fald vil jeg mene, at du skal bruge
en bundplade af aluminium (eller andet egnet
metal), hvorpå de enkelte moduler skrues fast. 

En åben konstruktion med blot en forplade og
en bundplade er fuldt tilstrækkeligt, og kan

Elektronik byggeklodser til kommunikation

7. og sidste del:

En 80 meter modtager
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Figur 1. Blokdiagram, der viser hvorledes de enkelte enheder skal forbindes.

En 80 meter modtager
I denne foreløbig sidste del af serien, sætter vi
byggeklodserne sammen. Med de i serien
beskrevne enheder, kan du lave en 80 meter
modtager efter direct conversion princippet. 
Tilsluttes modtageren en passende antenne,
vil du kunne lytte til amatørtrafikken fra det
meste af Europa.
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laves af aluminium bukket i vinkel eller loddes
sammen af printplade. 
Sætter du et par stumper print som støtter stra-
tegiske steder, får du en billig og ganske robust
opbygning. 

Der er som nævnt ikke noget kritisk i konstrukti-
onen, blot du sørger for at placere de enkelte
dele i en logisk rækkefølge. Lav en plan på papir
først, inden du begynder at bore huller. På figur
2 og 3 kan du se, hvorledes jeg har lavet det. De
enkelte enheder skrues fast ved hjælp af 3 mm
maskinskruer og afstandsstykker. Sidstnævnte er
ca. 5 mm langt rør i enten plast eller metal, der
sættes på skruen og derved løfter printet op
over bundpladen.

Jeg har ikke forsynet modtageren med en afbry-
der eller en lysdiode til at indikere, at der er
tændt for strømmen. Der er heller ikke indbyg-
get højttaler; men en jack-fatning, hvor der efter
behov kan tilsluttes en højttaler eller en hoved-
telefon. En strømforsyning kan indbygges; men
her skal du nok tænke dig godt om, idet bl.a. en
transformator, kan give brum, hvis den er
anbragt uhensigtsmæssigt i forhold til LF-fors-
tærkerkæden. Umiddelbart vil jeg derfor ikke
anbefale indbygning af strømforsyning. Modta-
geren kan i øvrigt også fint forsynes via batteri-
er f. eks. 3 stk. 4,5 V loddet i serie.

Skala
Modtagerens frekvens indstilles, som nævnt i
artiklen om VFO med et potentiometer. Hvis
modtageren skal dække 80 m telefonibåndet
dvs. 3,6-3,8 MHz, vil det være svært at stille ind
på stationerne, hvis ikke potentiometeret forsy-
nes med en eller anden form for udveksling. Jeg

har brugt et såkaldt friktionsdrev, der har en
udveksling på 1:5. 
Da et potentiometer kan drejes 270 grader, giver
en omdrejning på skalaknappen en frekvensvari-
ation på ca. 50 kHz. Det har i praksis vist sig at
være brugbart. 
På figur 4 kan du se, hvorledes jeg har samlet
det, og på figur 5 ses, hvorledes viser og skala er
udformet. 

Figur 4 Afstemningspotentiometeret, der er
monteret på en aluminiums vinkel og på akslen
er monteret friktionsdrevet, der skal spændes
fast med en skrue på forpladen.

Desværre kan du ikke købe et sådant drev hos
alle løsdelsforhandlere. RS-component har et i
deres katalog til knap 150 kr. (Det ligner på bil-
ledet ikke helt mit drev og det er langt over den
pris, jeg husker at have givet for mit, så måske
kan det fås billigere.) 

En billigere og næsten lige så god løsning er at
anvende to potentiometre til afstemningen. 

Figur 2. Et kig ned i modtageren. Kassen er delt
i to rum med en lodret væg/skærm af alumini-
um, der er bukket om i enderne og skruet fast til
for- og bagpladen. Det giver mekanisk stabilitet
og samtidig kan man montere nogle af printene
lodret på denne plade. VFO'en med tilhørende
afstemningspotentiometer er anbragt i højre
rum, medens resten af printene sidder i det ven-
stre rum. På den lodrette plade er anbragt LF-
forstærkeren (nærmest forpladen) og mixeren. I
bunden sidder LF-filter og båndfilter
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Figur 5. Skalaen uden knap. Viseren er som
nævnt savet ud af et stykke akryl og forsynet
med et passende hul, der netop kan presses ind
over friktionsdrevet. En klat lim kan være nød-
vendig, hvis hullet bliver for stort. Skalaen er et
stykke hvidt papir, der efter at være blevet for-
synet med kalibrering er blevet lamineret. Et
stykke karton var sikkert lige så godt. Det er
ingen skønhedsåbenbaring, men det virker
udmærket

Det ene til grovindstilling og det andet til finind-
stilling. Figur 6 viser, hvordan det kan gøres.

Kabling
Når alle enhederne er skruet fast inkl. potentio-
metre, antennebøsning og fatning til hovedtele-
fon/højttaler, skal der trækkes ledninger mellem
disse. Det ser mere professionelt ud, hvis du bru-
ger forskellige farver, og det er i øvrigt lettere at
hitte rede i, hvad der er hvad. 
Til plus bruges rød og til minus/stel sort ledning.

Til stabiliseret spænding (fra VFO-printet til
afstemningspotentiometer) bruger jeg gul led-
ning. Husk at forbinde alle minuspunkter med
ledning. Der er ganske stor LF-forstærkning, og
uheldige strømme gennem chassiset kan med-
føre selvsving, derfor skal du sørge for en retur-
vej gennem ledninger og ikke via chassis. Ligele-
des skal der en stelledning fra højttaler/hovedte-
lefon til LF-printet. Jeg har forbundet kablet fra
strømforsyningens plus og minus direkte til LF-
forstærkeren. Fra denne er så trukket separate
plus/minus ledninger til hver enkelt enhed (VFO,
LF-filter og mixer). På den måde påvirker de for-
skellige enheder hinanden mindst muligt. Alle
signalførende forbindelser undtagen fra LF-
udgang til højttaler/hovedtelefon skal udføres
med skærmet ledning. Der hvor der er tale om
HF (mellem antennefatning båndfilter og mikser
samt fra VFO til mixer) benytter jeg RG174, der
er et tyndt coaxialkabel, og til LF-forbindelserne
bruger jeg skærmet LF-kabel. Skærmen loddes
på stelpunktet og inderlederen på printspyddet
mrk. ind eller ud.

Afprøvning/fejlfinding
Hvis du har fulgt byggevejledningen til de enkel-
te moduler og afprøvet disse, så godt det nu kan
lade sig gøre i henhold til vejledningen, ind-
skrænker afprøvning og evt. fejlfinding sig til
ledningsføringen mellem de enkelte enheder.
Det er en god ide, at starte bagfra med ledninger
til LF-forstærkeren. Når den er færdigmonteret,
kan du sætte strøm til og kontrollere, at der ikke
er nogen fejl. Herefter tilsluttes LF-filteret, der
afprøves sammen med LF-forstærkeren osv. På
den måde bliver det lettere, at finde en evt. fejl.

Figur 3. Et kig ind i modtageren. På den lodrette skillevæg er til venstre mixer-printet og til højre LF-
forstærkeren monteret. Den runde sorte komponent på LF-forstærkeren, er en 2200 uF elektrolyt, der
er loddet direkte på printspydene plus og minus. Den er anbragt som en ekstra sikkerhed for at for-
syningsspændingen er ren. Sandsynligvis er den ikke nødvendig. På bundpladen er til venstre bån-
pasfilteret i indgangen og til højre LF-filteret. Dæmpeleddet er anbragt på bagpladen lige ved siden
af antenneindgangen.
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Kontroller hver gang du har trukket ledninger til
et nyt print, at der er plus og minus på printet.s
printspyd. Er det tilfældet er den mest nærlig-
gende fejl, hvis der ikke kommer signal igennem,
at der optræder en kortslutning i signalvejen.
Hvis ikke man passer på, kan de skærmede led-
ninger nemt kortsluttes. Når den sidste ledning
er trukket kan du tilslutte hovedtelefon eller
højttaler og en passende antenne. En 80 m dipol
er absolut at foretrække (se senere under resul-
tater). Nu burde du kunne høre 80 meter signa-
ler, under forudsætning af at VFO er justeret til
at dække 80 meter båndet. Har du undervejs
prøvet opbygningen af, så burde der ikke være
fejl. 

Hos mig virkede alt første gang, der kom strøm
på; men når der blev skruet op for volumenkon-
trollen, så gik hele herligheden i selvsving, og
højttaleren udsendte en fæl hyletone. Der er en
overordentlig stor LF-forstærkning i modtageren
ikke blot i LF-forstærkerprintet men også i mix-
erprintet. Det er ikke nødvendigt med al den for-
stærkning, men det er der råd for. Det nemmes-
te sted at nedsætte forstærkningen er i LF-for-
forstærkeren. R4 (se 1. del af serien) bestemmer
forstærkningen. Hos mig blev R4 ændret fra 1
MOhm til 470 kOhm, og så var alt roligt, selv
med fuldt opskruet volumenkontrol. (I praksis
gjorde jeg det, at jeg loddede en 1 MOhm mod-
stand tværs over den 1 MOhm, der allerede sad i
printet. Det var lettere end at skulle have hele
printet ud og skifte modstanden) Denne redukti-
on i forstærkningen betyder ikke noget for mod-
tagerens funktion, der er stadig rigelig forstærk-
ning, til at høre selv svage stationer. 
Skalaen kan nu kalibreres ved at tilslutte en sig-
nalgenerator til modtagerens indgang, eller du
kan bruge en frekvenstæller, der snuser på VFO-
signalet evt. gennem en lille kondensator, hvis
ikke det er nok at lægge en ledning i nærheden
af VFO-udgangen. 
Jeg fik modtageren til at dække fra ca. 10 kHz
over 3,8 MHz og til lige under 3,6 MHz altså hele
telefonibåndet. Har du ikke på forhånd justeret

båndfilteret bør det gøres nu, ved at indstille på
et signal omkring 3,7 MHz og justere trimmerne
til max signal. En sidste kontrol er et check af
modtagerens følsomhed. Det kræver ikke nød-
vendigvis en målesender eller lignende. Find en
tom frekvens på båndet. Lyt til suset og fjern
antennen. Nu skal suset falde mærkbart, og det
skal stige igen, når antennen tilsluttes. Denne
prøve forudsætter dog en ordentlig antenne.

Antenne
For at få fornøjelse af modtageren skal den til-
sluttes en rimelig antenne. En 80 m dipol - 2 gan-
ge 20 meter - vil give gode resultater. Med en
mindre antenne kan du også høre amatørstatio-
ner. Forsøgsvis forsynede jeg modtageren med et
par meter tråd ophængt i vinduet i vores etplans
hus. Der var stationer at høre; men styrken var
ikke overvældende. En længere tråd er ikke for-
søgt; men generelt skal der nok en ti meter tråd
eller mere til, for at få udbytte af modtageren.
Den bør ophænges så højt og frit som muligt. En
sådan er i øvrigt højimpedanset, så måske vil en
form for afstemningsled kunne forbedre modta-
gelsen.

Sådan virker den
Har du i VTS'en kapitel 8 læst om superhetero-
dyn modtagere, vil du ved at studere blokdia-
grammet for direct conversion modtageren se,
at der er væsentlig forskel. I direct conversion
modtageren ligger al forstærkningen (eller det
allermeste) i LF-delen. Antennesignalet blandes
med en lokaloscillator på samme frekvens og
resultatet bliver et LF-signal, der forstærkes.

Lad os tage et regneeksempel, for at belyse for-
holdene:
VFO'en afstemmes til 3750 kHz. Et signal på 3751
kHz vil nu kunne blandes med VFO'en og blive til
et 1 kHz LF-signal (3751 kHz - 3750 kHz = 1 kHz.).
Det dannes også et signal på 3751 + 3750 = 7101
kHz; men det frafiltreres i komponenterne efter
blanderen. Imidlertid vil et signal på 3749 kHz
også blive blandet med VFO-signalet (3750 kHz -

Figur 6 Afstemning med to potentiometre. Grovafstemning sker med
P1, der kan være på 10 kOhm lin. P2 er til finafstemning. 2,2 kOhm
lin. er formentligt passende. Under afsøgning af båndet står P2 i mid-
terstilling. Med P1 indstilles frekvensen groft, og herefter kan fre-
kvensen over og under den indstillede frekvens afsøges med P2.
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3749 kHz = 1 kHz). Du modtager altså et område
både over og under VFO-frekvensen, dvs. du kan
modtage øvre og nedre sidebånd samtidigt. I
den beskrevne modtager sørger LF-filteret for at
begrænse LF-forstærkningen til frekvenser
under ca. 2300 Hz. Modtageren vil derfor kunne
modtage et område, der er dobbelt så bredt, dvs.
ca. 4,6 kHz. Det er den pris man betaler i en så
enkel modtager. Ved hjælp af yderligere elektro-
nik, kan man lave en direct conversion modtager,
hvor det ene sidebånd udbalanceres; men så er
det ikke helt så simpelt mere.

Ulemper/problemer
Da modtageren i princippet er en stor LF-for-
stærker, er der god mulighed for, at der kan
optræde selvsving, mikrofoni og brum.

Selvsving vil sige at en smule af det forstærkede
udgangssignal kan finde vej til forstærkerkæ-
dens første trin og blive forstærket. Derved kan
forstærkeren "holde sig selv i gang", der optræ-
der selvsving. Midlet herimod er selvsagt at sør-
ge for god adskillelse mellem indgang og
udgang, herunder bekæmpe stelstrømme og
sørge for god afkobling af forsyningsspændin-
gen.

Mikrofoni skyldes at komponenter forrest i for-
stærkerkæden kan sættes i svingninger, f. eks.
ved at man berører modtageren (drejer på knap-
per, skubber til den osv.) Det giver anledning til
knald eller en ringende lyd i højttaleren. I alvor-
lige tilfælde lyder det som en kirkeklokkes
kimen i påsken. Bevægelige komponenter i VFO
kan give samme effekt. Solid montage er midlet
herimod.

Brum skyldes oftest, at indgangen i en forstær-
kerkæde ikke er skærmet ordentligt eller at for-
syningsspændingen ikke er filtreret godt nok.

VFO-udstråling
Når der i en direct conversion modtager optræ-
der brum, mikrofoni og andre sære ting, skyldes
det ofte andre ting end de ovenfor nævnte,
nemlig udstråling fra VFO. Direkte fra kompo-
nenter og printbaner eller fra tilledninger, kan
udstråles et HF-signal. Også gennem blanderen
og ud i antennen kan VFO signalet finde vej. Bli-
ver dette signal nu opfanget af modtagerens
antenne eller f.eks. lysnettet og derfra kommer
ind i modtageren kan der opstå brum og mikro-
foni. Undertiden ændrer brummet sig når mod-
tagerens frekvens ændres. 
Forklaringen er lidt populært sagt, at VFO-signa-
let, når det vender tilbage til modtageren, har
ændret fase og eller er blevet moduleret med f.

eks. lysnettets frekvens og overtoner heraf (50
Hz, 100 Hz osv.). Blandet med sig selv, om man så
må sige, optræder et LF-signal, der giver de
beskrevne fænomener. 
Bekæmpelsen sker naturligvis ved at forhindre
VFO'en i at kunne udstråle signalet. Det gøres
ved at indbygge hele VFO i en metalkasse eller
en æske loddet sammen af print og forsyne alle
tilledninger til kassen med afkobling for HF.
Afkobling for HF i strømforsyningen og evt. en
passende drossel nær DC tilslutningen i strøm-
forsyningen er andre forholdsregler, man kan
tage. Det forhindrer, at evt. udstrålet signal kan
finde vej ind i modtageren. Endvidere bør benyt-
tes en blander, der giver god isolation mellem
VFO-indgangen og antenneindgangen. En
balanceret diodeblander som den i denne mod-
tager anvendte har stor isolation mellem de for-
skellige indgange. Dvs. det der puttes ind på den
ene indgang er dæmpet kraftigt på de andre til-
slutningspunkter. Til slut kan nævnes, at en
antenne anbragt et stykke væk fra og fødet med
et coaxialkabel (f. eks. en dipol) er at foretrække
frem for en endepunktsfødet antenne (en lang
tråd, hvis ene ende tilsluttes modtageren).

AM-detektering
Endnu en "særhed" for dette modtagerprincip
er, at kraftige radiofonistationer på trods af
båndpasfilteret kan nå frem til blander og evt.
første LF-trin. Hvis det sker, vil et sådant signal
kunne blive detekteret og efterfølgende for-
stærket og dermed blive hørbart i modtageren.
Det er samme fænomen, som man kan opleve
med en LF-forstærker, der ikke er afkoblet for
HF. En sådan kan også pludselig smide program
3 i hovedet på dig. 
I direct conversion modtageren kan du ikke
afkoble indgangen for HF-signaler, idet det jo er
dem, du vil modtage; men god selektivitet, dvs.
gode filtre i indgangen, kan mindske problemet.
Stationer tæt på 80 meter båndet kan det imid-
lertid være svært at bortfiltrere effektivt nok.
Ved at benytte en balanceret blander som i den-
ne modtager bliver følsomheden for radiofoni-
stationer mindre. Optræder fænomenet trods
alle forholdsregler, så kan løsningen være at
dæmpe de signaler, der kommer fra antennen.

Et dæmpeled
Til det formål er den i figur 1 viste omskifter
tilføjet. Med den kan du indskyde et dæmpeled
bestående af modstandene R1, R2 og R2. 
Med R1 og R2 = 68 ohm og R 3 = 100 ohm dæm-
pes indgangsspændingen ca. 3,2 gange (10 dB).
Dæmpeleddet kan i øvrigt også med fordel
benyttes, når signalerne om aftenen bliver
meget kraftige. 
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Figur 7 Således monteres dæmpeleddets mod-
stande mv. på en vippeomskifter

På figur 7 kan du se, hvorledes de tre modstande
skal monteres på en vippeomskifter.

Data og resultater
En grundig måling af alle relevante data for en
modtager har jeg desværre ikke instrumenter til,
men ifølge min gamle målesender er følsomhe-
den omkring 0,3 uV. Dvs. man kan netop høre et
signal på 0,3 uV. En sådan følsomhed er fuldt til-
strækkelig. 
De omtalte problemer med brum og mikrofoni
mv. har jeg haft problemer med ved andre direct
conversion modtagere, men i denne konstrukti-
on har jeg ikke observeret nogen tendenser i
den retning. Heller ikke med en tilfældig tråd
som antenne. Jeg tilskriver det god afskærmning
af VFO'en samt den balancerede blander.
Radiofonistationer har jeg kun observeret enkel-
te gange, og dæmpeleddet har som regel kun-
net eliminere fænomenet. 
Hvad du kan høre på 80 meter båndet afhænger
af tiden på døgnet og årstiden. Om sommeren
vil du om dagen kunne høre stationer fra Dan-
mark og måske de nærmeste nabolande, men
der kan være tidspunkter, hvor signalerne når
endnu kortere. 
Om aftenen/natten vil der komme stationer ind
fra hele Nordeuropa. Om vinteren kan høres sta-
tioner længere væk. Om aftenen/natten fra hele
Europa og undertiden fra andre kontinenter. Du
kan læse mere om udbredelsesforhold i VTS'en s
75. Lytning en times tid et par aftener i træk i
februar måned med modtageren tilsluttet en 80
meter dipol bragte følgende lande i højttale-
ren/hovedtelefonerne: Tyskland, Frankrig, Eng-
land, Skotland, Nordirland, Italien, Holland, Dan-
mark, Belgien, Tjekkiet, Sverige, Rusland og san-
delig også en station fra Japan. De fleste fint
hørbare med højttaler tilsluttet, selv om hoved-
telefoner så absolut giver de bedste resultater
ikke bare med denne modtager men generelt
ved lytning til amatørtrafik uanset modtagerty-
pen.

Yderligere eksperimenter.
Har du en god antenne, kan der næppe med for-

del tilføjes flere enheder til denne modtager. Er
antenneforholdene ikke helt optimale kan en
mulighed være, at forsyne modtageren med et
HF-trin, dvs. en forstærker anbragt før mixer-
printet. 
En antennetuner eller i det mindste et tilpas-
ningsled vil som nævnt muligvis kunne forbedre
modtagelsen, når en endepunktsfødet antenne
bruges. Er antennemulighederne meget dårlige,
var en ferritantenne måske en mulighed. 

Jeg har ikke prøvet nogle af de nævnte ting;
men du er velkommen til at skrive til mig eller
bedre til teknisk brevkasse. Så kan du sikkert få
forslag til sådanne eksperimenter. 
Du er selvfølgelig også velkommen til at hen-
vende dig, hvis du får problemer med byggeriet

Stabil skærmgitterspænding til rørtrinnet
I gamle dage brugte man stabiliseringsrør, for at få en
god stabil spænding på PA-trinnets skærmgitter. Det
vil være umoderne, der sjkal selvfølgelig anvendes en
halvleder stabilisering, og det viser DK0DO hvordan
man kan gør. Teorien såvel som det praktiske diagram
gennemgås, så hvis PA-trin med rør er det værd at stu-
dere artiklen.
DK2DO: Srabile Schirmgitterspannung in Röhrenend-
stufen. CQ-DL 5/2006 side 332-333

Køling af PA-trin og store strømforsyningerol.
DJ9YW gennemgår i en artikel de forskellige mulighe-
der for køling med blæsere og køleplader, og kombi-
nationen herimellem.
Skal man bygge PA-trin eller store strømforsyninger er
der gode tips at hente i denne artikel.
DJ9YW: Kühlsysteme für Endstufen. CQ-DL 4/2006 side
250 - 253.

OZ8XW

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.

STEL

Fra andre blade
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En automatisk volumenudjævner
Af Larry Coyle, K1QW

Er din modtagers AGC for dårlig? 
Byg denne volumenudjævner og vær god ved
dine ører.
Du kender det godt: Du lytter efter det der sva-
ge signal, har hovedtelefonerne på, volumen-
kontrollen skruet helt op, AGC'en slået fra. Og så
- bang! - er der en anden station med fuld styr-
ke. Ørerne ringer i flere minutter. Eller QRN'en
fra et elektrisk uvejr krummer dig sammen i
smerte.

Hvorfor ikke bare slå AGC'en til? Hvis du, lige-
som jeg, har en ældre modtager med en delay
AGC, der reagerer ved kraftigere signaler end du
bryder dig om, eller har en for lang decaytid, er
det bare irriterende. Det var faktisk så irriteren-
de, at jeg slog den AGC'en fra det meste af
tiden. Jeg holdt de høje bip, hyl og knas ud en
tid, og begyndte så at lede efter en løsning på
problemet. Denne artikel beskriver den løsning,
jeg nåede frem til - en dims til at sætte mellem
modtagerens audioudgang og mine hovedtele-
foner. Den holder volumen næsten konstant på
et niveau jeg bestemmer, og som jeg kan regule-
re med en knap.

Konstruktion
Det første problem var at lægge en strategi.
Efter lidt tænkning, besluttede jeg at det ville
være godt at overvåge udgangssignalet kontinu-
erligt, og at sammenligne størrelsen med en fast
dc-spænding, jeg kunne justere fra forpladen.
Når signalet så oversteg det valgte niveau, ville
jeg ensrette og filtrere forskellen og føde den til-

Figur 3. Forsiden af volumenudjævneren. "Com-
pressing" LED'en viser, når der komprimeres.

bage som et fejlsignal, og så på en eller anden
måde styre volumen på inputsiden. Dette er en
klassisk feed back-løsning, hvor output måles
mod en standard, og forskellen bruges til at kor-
rigere input. For at se det på en anden måde, var
det jeg ville have en LF-afledt AGC med juster-
bart delay. Det næste var, at jeg ønskede at styre
eller begrænse lydniveauet elektronisk. Efter at
have været igennem noget litteratur, havde jeg
vurderet og kasseret flere muligheder:
Diodebegrænsere - fordi forvrængningen var
ubærlig
Avancerede lineære IC'er (forstærkere med vari-
abelt gain eller analoge multipliere) - dyre og
svære at få fat i
Microcontrollere og DSP'er - fordi det ville blive
for svært

Til sidst besluttede jeg mig for en ældre metode,
jeg brugte en FET som spændingsstyret mod-

Oversat fra QST februar 2004 af  OZ5DW,  Peter Raabye,

Figur 1. Et forenklet blokdiagram af volumenudjævneren. FET'en og
modstanden i indgangen udgør en spændingsstyret spændingsdeler,
der holder signalet lavt nok til at matche input på komparatoren.
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stand (VCR) som den ene halvdel af en spænd-
ingsdeler. Dette så besnærende simpelt ud, og
prisen var også tiltrækkende. Figur 1 viser i et
blokdiagram, hvordan ideerne hang sammen.

At bruge en FET som spændingsstyret modstand
En FET er en rimeligt god variabel modstand, for-
di drain-sourcekanalen har en ret veldefineret
modstand, der kan ændres blot ved at variere
spændingen på gaten. Man skal være omhygge-
lig med ikke at lade drain-sourcespændingen bli-
ve for stor (max. nogle hundrede milliVolt), for
at den ikke skal blive ulineær og give forvræng-
ning. Det rigtigt gode er, at ved så begrænset et
spændingsområde er effekten faktisk bipolar.
Det betyder at kanalen fortsætter med at opføre
sig som en velopdragen modstand, selvom Vds
skifter fortegn (inden for visse rammer). Og der
er ikke nogen offset- eller crossover-forvræng-
ning at tage hensyn til. Det er rigtigt godt, når
man skal styre ac-signaler som her.
På internet fandt jeg en masse god information
i en application note fra Vishay/Siliconix . Der er
også en god gennemgang i en af mine yndlings-
opslagsbøger , og begge tekster er spændende
at læse.

Kredsløbsbeskrivelse
Figur 2 viser diagrammet af volumenudjævne-

ren. Bemærk at det indgåend LF-signal dæmpes
med en 4:1-spændingsdeler (R3 og R5), før det
ledes videre. Begrundelsen er at FET'en som VCR
kun kan behandle et begrænset spændingsud-
sving uden forvrængning. Jeg eksperimenterede
med et par FET-typer, og fandt at MPF102 var
bedre end nogle af de andre, jeg havde liggen-
de. Den kunne klare ca. +/- 250 mV uden væs-
entlig forvrængning. Jeg ønsker at kunne klare
signaler op til 1 Vpp, og var derfor nødt til at
reducere inputsignalet 4:1. Dette bliver kompen-
seret af udgangstrinet, U2A, der har et gain på 4.
Med andre ord er der et gain på 1, når der ikke
komprimeres. Udgangssignalet går via C6 og
ledes til forstærkeren U2B. Der sammenlignes
output med den DC-spænding, der sættes med
R13, et potentiometer der sidder på forpladen.
Når LF output overstiger denne værdi, giver U2B
en spænding fra sig, der ensrettes i Schottky-dio-
den D2 og filtreres af C9 og R19. Sløjfen sluttes
ved at føde signalet tilbage til gaten på Q1, der
fungerer som VCR. Så længe outputtet er under
styrespændingen ved armen på R13, er DC-
spændingen ved C9 nul, Q1 er off, og LF går
uhindret fra input til output. Hvis inputtet stiger
over styrespændingens værdi, fremkommer der
en spænding over C9. FET'en aktiveres og begyn-
der at virke som VCR, og trækker LF-signalet
mellem R3 og R5 ned, til outputtet igen svarer til

Figur 2. Diagram og komponentfortegnelse for LF-udjævneren. Mærkede komponenter er
fra Digi-Key Corp, 701 Brooks Ave South, Thief River Falls, MN 56701; 800-344-4539;
www.digikey.com. Resten er umiddelbart tilgængelige.
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styreværdien. Som en hjælp ved indstillingen af
styrepotentiometeret (altså AGC-delay'et), har
jeg fundet det nyttigt med en visuel indikator
for aktivering af kompressionen. Derfor har jeg
inkluderet LED D1, der drives af Q2, og tænder,
når fejlsignalet fra U2B starter. Filtrekomponen-
terne C9 og R19 bestemmer decay-tiden (tiden til
der igen er fuld følsomhed efter at et stærkt, og
dermed komprimeret, signal er væk igen). Med
de givne komponentværdier, aflades C9 med en
tidskonstant på ca. 220 ms. Det er kort nok til
ikke at overhøre de første CW-tegn fra en svag
station, der svarer en kraftig, eller de første få
stavelser af et SSB-signal. Opladning af C9 forgår
hurtigt gennem den lille R17, resulterende i en
fast attack/slow decay AGC-karakteristik. Mod-
standene R6 og R11 udgør et lokalt feedback-
kredsløb omkring FET'en for at øge det lineære
område, som omtalt i note 1 og 2.

Konstruktion
Figur 3 og 4 viser billeder af den færdige opstil-
ling. Der er ikke noget kritisk over layout'et, så
jeg brugte et prøveprint og punkt-til-punkt led-
ninger. Det hele kunne være i en æske på ca. 7 x
13 x 4 cm. Der var masser af plads til et 9V alka-
libatteri. Der kan også bruges en ekstern strøm-
forsyning på 12V DC. Bemærk, at stereojacket på
udgangen er forbundet, så der kan bruges enten
stereo- eller monohovedtelefoner. Dette kræver
at stikket er monteret isoleret fra stel. Bygger du
ind i en metalkasse, må du altså isolere udgangs-
stikket, ellers er det kun den ene side af dine ste-
reohovedtelefoner, der virker, eller du må nøjes
med at bruge monohovedtelefoner.

Hvor godt virker den?
Jeg brugte et 1 kHz sinussignal og målte på
udgangsspænding mod indgangsspænding ved
forskellige indstillingen af styrepotentiometeret.
Resultaterne er vist i Figur 5, hvor den amplitu-
debegrænsende funktion er meget tydelig. Med
større input end vist her, har jeg kunnet måle
mere end 20 dB kompression.
Forvrængningen er også ret god. Jeg har målt
den til mindre end 2% over det fulde styreområ-
de. Ikke musikkvalitetet, men helt tilstrækkeligt
til kommunikationsformål.

Alt i alt er jeg ganske glad for dette projekt. Det
gør, hvad jeg forventede, fylder ikke meget og
bruger kun 5 mA i hvile. Det bruger også en FET
på en spændende måde, der med lidt fantasi
også kan bruges til andre ting, f.eks. en mikro-
fonkompressor. Og sandsynligvis andet.

Hvis du har en kvalitetsmodtager med en vel-
konstrueret AGC, har du nok ikke brug for den-
ne volumenudjævner. Mange "velkonstruerede"
AGC'er har imidlertid ikke gode attack/decay-
karakteristikker. De er bygget til en modulation-
stype, men ikke gode til andre (Nogle CW-opera-
tørers foretrækker at slå AGC'en fra, skrue op for
LF'en og "ride" på RF gain-knappen. Fordi den-
ne volumenudjævner ikke er HF-afledt, kan den
måske være nyttig i den sammenhæng). Hvis du
ikke er den lykkelige ejer af en god AGC, vil du
muligvis finde at denne dims vil tage stresset ud
af ture rundt på båndene. Derudover gav den
mig kontrollen med AGC'en tilbage - og det var
det, der begyndte det hele!

Figur 4. Det indre af volumenudjævneren. Den er bygget ind i en
lille æske, og layouet'et er ukritisk. Den er vist med et 9V batteri,
men kan også køre fra en ekstern 12V-forsyning.
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Stykliste til figur 2
BT1  - 9V alkalibatteri, med clips
C1 - 47 mikrofarad, 25V elektrolyt
C2 - 0,33 mikrofarad, 50V keramisk
C3, C5, C8 - 10 mikrofarad, 50V elektrolyt
C4, C7 - 6,8 nanofarad, 50V keramisk
C6 - 0,1 mikrofarad 50V keramisk
C9 - 22 mikrofarad 25V elektrolyt
C1 - LED, rød
C2 - 1N7511 Schottky diode (Digi-Key 497-2499-
1-ND)
J1 - ¼" mono jack
J2 - ¼" stereo jack
Q1 - MPF102 FET (Digi-Key MPF102-ND)
Q2 - 2N2222 transistor (Digi-Key 497-2598-5-ND)
R1 - 1 kOhm, ¼ W 5%
R2 - 1,8 kOhm, ¼ W 5%
R3, R8, R12, R19 - 10 kOhm, ¼ W, 5%
R4, R5, R18, - 3,3 kOhm, ¼ W, 5%
R6, R11 - 100 kOhm, ¼ W, 5%
R7 - 33 kOhm, ¼ W, 5%
R9 - 22 kOhm, ¼ W, 5%
R10 - 330 kOhm, ¼ W 5%
R13 - 5 kOhm lineær, til panelmontage
R14 - 120 Ohm, ¼ W, 5%
R15 - 470 Ohm, ¼ W 5%
R16 - 560 Ohm, ¼ W, 5%
R17 - 220 Ohm, ¼ W, 5%
S1 - SPST omskifter
U1 - myA78L05ACLP 5V spændingsregulator

(Digi-Key 296-1365-ND)
U2 - TLC272IP dual op-amp, Texas Instruments
(Digi-Key 296-7355-5-ND)

Om forfatteren
Larry Coyl fik licens første gang i 1950'erne,
mens han gik i gymnasiet. Han kørte CW og pho-
ne dengang på 40 og 10 meter med hjemme-
bygget udstyr. Var ikke aktiv i ca. 35 år, mens han
tog en MSEE og havde en karriere i elektronik-
udvikling, men er fornyligt begynd som amatør
igen, og har en Extra Class-licens. Larry er på HF
CW igen, når han kan få tid for sin konsulent-
virksomhed i elektronik. Han kan nås på 100 Rol-
ling Ln, Needham, MA 02492 eller på
lmcoyle@comcast.net. 

Figur 5. Plot af udgangs og indgangssignal for tre indstillinger af styre-
potentiometeret. Udjævneren kan opnå mere end 20 dB kompression.

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

FAX 33 14 12 76

O Z

TTiillbbuudd::
VVaannddttæætt  

ssiilluummiinn  iinnddbbyyggnniinnggsskkaassssee  
L x B x H: 120 x 95 x 55 mm

TTiillbbuuddsspprriiss  kkrr..  112255,,  --
IInnkkll..  mmoommss  oogg  ffoorrsseennddeellssee

Radioamatørernes Forlag ApS
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense 

tlf. 66 15 65 11

Begrænset antal
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Her kort efter mødet, der fandt sted
fra fredag den 9. til søndag den 11.
juni, sidder jeg og glæder mig over
alle de gode oplevelser og radiode-
le, jeg fik med hjem efter et virkelig
vellykket arrangement på Sletten
ved Julsø. 
Vejrguderne så med venlige øjne på
os i de tre dage. Vejret var skyfrit,
stille, solrigt og meget varmt, så der
var konstant mange mennesker ved
salgsbordene, ved PA5DD og
OZ2LD's 70 MHz station, eller som
blot dasede rundt omkring med øl
eller kaffe ved hånden. 

Det 28. nordiske VUSHF-møde

PA5DD's 70 MHz station med OZ2LD's yagi (Foto DL6BCT)

Ligesom vejrguderne havde sørget for perfekt vejr, så
havde OZ9KY-gruppen i alliance med foredragsholde-
re, sponsorer, specialister med måleudstyr op til 24
GHz, AMSAT-amatører med komplet station, gode kok-
ke og sikkert mange andre sørget for et perfekt arran-
gement. 

Allerede på hovedvejen mellem Ry og Silkeborg for-
nemmede vi, at her var der styr på tingene. Små gule
VUSHF-skilte ledte os uden problemer ad en komplice-
ret rute gennem mørke granskove, lyse løvtræsbevoks-
ninger og lysninger med blomstrende enge frem til
FDF's kursusejendom Sletten.

Fredag aften var OZ9KY-gruppen vært ved en grill-fest.
Den lune sommeraften, grillpølser og kølige pilsnere
var den bedst tænkelige ramme om en snak med dem,
som man kender, dem hvis skilt med kaldesignal for-
tæller, at man har haft adskillige QSO'er i NAC-conte-
sterne, og så selvfølgelig også nogle, som man ikke
kender. 

Lørdag var VUSHF-mødets højdepunkt med foredrag,
byggekonkurrence og middag om aftenen. Selv hørte
jeg to af foredragene og morede mig kongeligt over
SM7EYW og SM7GEP's foredrag "Swedish Microwave
Revolution" !! Torleif og Haakon var i topform ved
præsentationen af SK7MW's contestudstyr , hvor den
seriøse forklaring af antenner, kabler, effekt og pre-
amps blev krydret med humoristiske sidebemærknin-
ger, såsom Torleif's forslag til løsning af visse proble-
mer ved anvendelse af en ny type coaxialkabel med
gain !!! 

Den internationale byggekonkurrence var hektisk og
spændende. Holdene fra de nordiske lande samt et
"Open Class" hold fik af OZ20E udleveret en opgave-
beskrivelse og en pose med forskellige brugbare og
vist nok også enkelte vildledende komponenter. Kort
fortalt skulle holdene bygge et apparat, der kunne fin-
de en tændt mobiltelefon med lyden slået fra, placeret
i en af ti kasser lagt op på række. Det hold, der hurtigst
efter opringning kunne finde den rigtige kasse, kom-
bineret med dommerens vurdering af den tekniske
løsning, ville blive vinderen. 

Konkurrencen blev vundet af "Open Class" holdet
DB5KN, PE1PFW og DL3TS med en detektorkonstrukti-
on, der var forsynet med en loop-antenne. 
Ind imellem disse aktiviteter fik jeg prøvet en ældre
1296 MHz transceiver for følsomhed og output. Tak til
OZ2TG og OZlFTU for målingerne, som til min glæde
faldt positivt ud. 

Det brev-lørdag aften. Kunne OZ9KY-folkene mon hol-
de dampen oppe???

Det skal jeg love for, at de kunne. Efter drinks og hyg-
gelig snak med PA5DD og PE5DD gik vi til bords, hvor
vi nød en tre-retters pragtmiddag med tilhørende vine
efterfulgt af kaffe og hjemmebagt kage. 
Vi sad ved siden af DL6BCT og frue og OH0NA og frue,
så vi skal nok en tur til Ålandsøerne !!! 

Så holdt OZ2OE tale, og den var meget morsom. Det
tog udgangspunkt i, at vi befandt os i år 2016 og så til-
bage på udviklingen siden år 2006. NAC-contesterne
havde gennem årene overhalet CQWW i deltagerantal,
og VUSHF-møderne var vokset støt til over 1000 delta-
gere. 
JT65 havde gennemgået en rivende udvikling, og det
hed nu FFFFFJT65 ( Fucking Fast Full Forward Flightre-
flection JT65 ). 

Størst bifald høstede nok beretningen om SM7EYW's
skæbne. Gennem årene havde Torleif med ukuelig
optimisme deltaget i SK7MW's opbygning af stadig
større antenner. Da en meget stor gåseflok for nogle år
siden landede på antennesystemerne, som kollapsede
totalt under den flere tons store belastning, blev Tor-
leif HF-amatør l!! 

Festen sluttede vistnok først klokken halv tre; selv gik
jeg i seng klokken halv to i lettere kvæstet tilstand. 
Søndagens foredrag kan jeg ikke berette om, da et
familiebesøg i Århus også skulle indpasses, men XYL
Anne-Lise's bemærkning på vejen hjem synes jeg, at
OZ9KY's stab skal høre: "Hvor er det fantastisk, at der
findes mennesker, der vil gøre et så stort stykke arbej-
de for andre". 

OZ9PP, Peter Nepper Petersen
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Årets VHF Field Day var begunstiget af fint vejr og
gode forhold på de fleste af de aktiverede bånd. På 50
MHz blev der kørt VP2 og på 1296/2320/5760/10368
MHz blev der lavet forbindelser til G. Antallet af delta-
gere viser desværre igen en faldende tendens, og
muligheden for at hente de nemme points på 432 MHz
og højere frekvenser udnyttes stadig kun i ringe
omfang.
Hvor der de senere år ikke har været den store spænd-
ing omkring resultatet, så ser det i år helt anderledes
ud. I både klasse B og C løb sidste års nr. 2 af med sej-
ren. Tillykke til OZ9EDR/P og OZ3RIN/P.

Deltagere
År 2001 2002 2003 2004 2005 2006
antal stn.: 9 13 12 13 11 10     
Kl. A - 50 MHz 8 10 11 12 10 8
Kl. A - 70 MHz - - - 4 7 4
Kl. A - 144 MHz 7 13 12 13 11 10
Kl. A - 432 MHz 3 6 8 9 7 5
Kl. A - 1,3 GHz 4 3 3 4 5 5
Kl. A - 2,3 GHz 1 3 3 2 2 2
Kl. A - 3,4 GHz 0 0 0 0 0 1
Kl. A - 5,7 GHz 0 0 0 1 1 1
Kl. A - 10 GHz 2 2 2 2 2 2
Kl. A - 24 GHz 0 0 0 1 2 1
Kl. B - multib. 7 8 5 5 6 4
Kl. C - multi. QRP 2 5 7 7 5 6

Alle logs har også i år været indsendt elektronisk. Det

ifølge reglerne nødvendige summary sheet har, lige
som sidste år, dog manglet i en del tilfælde, hvor jeg
har måttet rykke herfor. Der har også været indsendt
en del logs, hvor logprogrammet ikke har været opsat
rigtigt. Dette er dog blevet rettet inden tidsfristens
udløb. De elektroniske logs er pr. bånd sammenkørt og
checket for rigtighed af modstationernes calls og
WWL's m.v. Hvor afvigelserne har været entydige, er
der sket fradrag af points. Alle andre tilfælde, som der
har været mange af, er kommet den enkelte deltager
til gode. Jeg har fra flere sider fået rapporteret, at en
del af de deltagende stationer på 50 MHz ikke har
overholdt Region 1 båndplanen. Dette fører efter con-
testreglerne normalt til diskvalifikation, men da jeg
ikke selv har overhørt QSO-erne, som blev kørt i områ-
det 50,100 - 50,150 MHz, som er forbeholdt transkon-
tinental trafik, har jeg valgt at se bort herfra. For at
kunne lære af fejlene, så er alle fejllogs lagt ud på VHF-
udvalgets hjemmeside på adressen: http://www.vus-
hf.dk, hvor billeder og yderligere informationer også
kan ses.
Opgaven til næste års VHF Field Day må være, at få fle-
re stationer til deltage samt øge deltagelsen på 432
MHz og højere bånd. Hvordan vi kan gøre dette, mod-
tager VHF-udvalget gerne forslag til. Og ellers er det
snart tid til at komme i gang med forberedelserne til
næste år. Samt træningen af operatører i tirsdagenes
NAC. På genhør i 2007. 

OZ1FF, Kjeld
mailto:oz1ff@mail.dk

EDR VHF Field Day 2006

QSO
Call Klasse Total 50 70 144 432 1296 2320 3400 5760 10368 24048
OZ1ALS/P B 1052 179 9 540 205 63 31 24 1
OZ9EDR/P B 985 179 17 441 223 75 22 1 11 16
OZ5ESB/P B 389 122 219 48
OZ5GX B 170 170
OZ3RIN/P C 168 57 18 69 20 4
OZ5BAL/P C 134 58 76
OZ4EU/P C 116 34 3 66 9 4
OZ7SKB/P C 92 5 73 14
OZ8FYN/P C 90 40 50
OZ7AMG/P C 66 66

Resultatet
Kategori A - Enkeltbånd

50 MHz
Nr. Call WWL QSO SQR Claimed Score ODX km Rig
1 OZ9EDR/P JO55KR 179 86 232818 222635 VP2V/W7XU7374 FT-897+Henry 6N2/1 kW/2x7 el.
2 OZ1ALS/P JO44XX 179 77 204673 192635 4Z4DX 3202 IC-756PRO2/1 kW/6 el. yagi
3 OZ5ESB/P JO45EN 122 67 166677 158419 SV9CVY 2609 Icom 756PRO2/1 kW/7 el. yagi
4 OZ3RIN/P JO55SM 57 32 78718 76724 SV9CVY 2498
5 OZ5BAL/P JO65EQ 58 34 64988 57698 IT9XDJ 2027 Icom IC-7400/100W/10 el. Yagi
6 OZ4EU/P JO55TK 34 24 53656 49089 IW9BCW 1960 Kenwood TS-2000/100W/

3 el. Yagi
7 OZ8FYN/P JO55GL 40 18 30483 30289 J42AYT 1930 Yeasu FT-897D/100W/

5 el. Tonna
8 OZ7SKB/P JO45VX 5 5 3108 2384 SK6AB/P 224 Yaesu FT897/100W/4 el. Yagi

70 MHz
1 OZ9EDR/P JO55KR 17 7 4942 4942 OZ5XL 119 FT817+transv.+AP2000/

25W/5 el.
2 OZ3RIN/P JO55SM 18 7 4893 4893 OZ5XL 160
3 OZ1ALS/P JO44XX 9 5 3552 3552 OZ8VO 167 IC-756PRO2/25W/4 el. yagi
4 OZ4EU/P JO55TK 3 2 1160 1160 OZ1ALS/P 118 Storno 5000/25W/Wire
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144 MHz
Nr. Call WWL QSO SQR Claimed Score ODX km Rig
1 OZ1ALS/P JO44XX 540 79 248603 247606 HB9CWS/P 895 IC-756PRO2/LT2S/1 kW/

4x6 el. + 2x11 el.
2 OZ9EDR/P JO55KR 441 67 227507 223206 S59R 1068 GS35b/1 kW/16 el.
3 OZ5ESB/P JO45EN 219 57 120559 116725 OK2KGB 833 FT-847/200W/4x8 el. yagi
4 OZ5GX JO57FJ 170 57 109772 105643 G0FBB/P 928 Icom 7400/100W/2x15 el.
5 OZ7SKB/P JO45VX 73 35 50504 47844 DK7T 872 Kenwood 711/75W/4x8 el. Yagi
6 OZ5BAL/P JO65EQ 76 33 41699 39903 GM4ZUK/P 929 Kenwood TS-2000/100W/

2 el. yagi
7 OZ7AMG/P JO65AA 66 32 37434 34139 DL3WP 791 IC910D/50W/9 el.
8 OZ3RIN/P JO55SM 69 29 33159 32220 GM4ZUK/P 941
9 OZ8FYN/P JO55GL 50 26 25752 25752 GM6VXB/P 859 IC-746/100W/17 el. Tonna
10 OZ4EU/P JO55TK 66 26 28586 24794 GM4ZUK/P 891 Kenwood TS-2000X/100W/

7 el. Yagi

432 MHz
1 OZ9EDR/P JO55KR 223 56 139600 136291 G3LTF 953 GS23b/1 kW/4x28 el.
2 OZ1ALS/P JO44XX 205 57 116153 115094 DL0BQ 827 FT-847/1 kW/4x26 el.
3 OZ3RIN/P JO55SM 20 16 14668 14668 G4FRS/P 941
4 OZ7SKB/P JO45VX 14 12 11101 9094 G0VHF/P 721 Kenwood TS120 + 

transverter/75W/13 el. yagi
5 OZ4EU/P JO55TK 9 8 6943 6943 G0VHF/P 788 Yeasu FT-897D/100W/18 el. yagi

1,3 GHz
1 OZ9EDR/P JO55KR 75 32 44865 44865 G8KQW 927 Transv./250W/4X37 el.
2 OZ1ALS/P JO44XX 63 31 37224 37224 G0RRC/P 733 FT-847/MKU13G2/220W/

2x44 el.
3 OZ5ESB/P JO45EN 48 15 29352 29167 G0ODQ 746 IC-1271A/120W/2x44 el. Yagi
4 OZ4EU/P JO55TK 4 3 2655 2655 G0VHF/P 788 Kenwood TS-2000X/10W/

7 el.yagi (2m)
5 OZ3RIN/P JO55SM 4 3 1773 1773 OZ1ALS/P 118

2,3 GHz
1 OZ1ALS/P JO44XX 31 22 31875 31875 G4EAT 717 FT-847/MKU23G2/10W/67 el.
2 OZ9EDR/P JO55KR 22 15 22266 22139 G4KIY 798 Transv./250W/67 el.

3,4 GHz
1 OZ9EDR/P JO55KR 1 1 1227 1227 DL1SUN 243 DB6NT transv.+Toshiba PA/

40W/85 cm parabol

5,7 GHz
1 OZ9EDR/P JO55KR 11 9 19947z 19947 G3XDY 753 HB transv./10W/80 cm 

offset parabol

10 GHz
1 OZ1ALS/P JO44XX 24 17 38964 38964 G3XDY 663 FT-847/MKU10G2/4W/

65 cm parabol
2 OZ9EDR/P JO55KR 16 13 31096 31096 G3XDY 753 DB6NT transv. Kenwood 

TR9130/5W/60cm parabol

24 GHz
1 OZ1ALS/P JO44XX 1 1 999 999 DK1ZD/P 84 FT-817/Transverter/2W/

65 cm parabol

Klasse B - multibånd
Nr. Call Score WWL mASL Operatører
1 OZ9EDR/P 1081187 JO55KR 68 OZ0A, OZ1BGZ, OZ1FDH, OZ1FTU, OZ1KRF, OZ1RH, OZ2M, OZ2U,

OZ3AEV, OZ3EN, PA5DD, OZ5BD, OZ7ACS, OZ7QC, OZ7IS, SM7EQL
2 OZ1ALS/P 1001167 JO44XX 100 OZ1ALF, OZ1DLD,OZ1FF, OZ1FKZ, OZ1GWD, OZ1KBP, OZ1LPQ,

OZ1LPR, OZ5TG, OZ7Z
3 OZ5ESB/P 362645 JO45EN 50 OZ1KBS, OZ1DPR, OZ1CWP, OZ1TDS, OZ1HXQ, OZ4AFQ, OZ1IOM,

OZ2ADE, OZ1INN mfl.
4 OZ5GX 105643 JO57FJ 105 OZ0JD, OZ1HNE, OZ1IPU, OZ6ABA, OZ9AEG

Klasse C - multibånd QRP
Nr. Call Score WWL mASL Operatører
1 OZ3RIN/P 148492 JO55SM 70 OZ0CP, OZ1FJB, OZ1LEX, OZ1XV, OZ2BRN, OZ2JBC, OZ2PBS, OZ2PKC,

OZ3BEN, OZ6AS, OZ8AAZ
2 OZ5BAL/P 97601 JO65EQ 48 OZ1JTE, OZ2PJ, OZ4TGL, OZ9DHN, OZ0FA
3 OZ4EU/P 96894 JO55TK 50 OZ0TE, OZ1BV, OZ1G, OZ4HFL
4 OZ7SKB/P 68416 JO45VX 190 OZ8NV, OZ5KM, OZ9MZ, OZ7HP, OZ0IB
5 OZ8FYN/P 56041 JO55GL 41 OZ5PC, OZ7MK, OZ2KLY, OZ5PET, OZ5Z
6 OZ7AMG/P 34139 JO65AA 100 OZ9BD, OZ1ES
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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.
CQ WW RTTY DX Contest - RTTY 23-24 0000-2400
The 48th Scandinavian Activity Contest - SSB 23-24 1200-1200
ON Contest 80 m - CW 24 0600-1000
TOEC WW GRID Contest - CW 30- 1 1200-1200
RSGB 21/28 MHz Contest - SSB 1 0700-1900
Oktober.
RSGB 21/28 MHz Contest - SSB 30- 1 1200-1200  
ARS Spartan Sprint - CW 1 0700-1900  
German Telegraphy Contest - CW 3 0100-0300  
YL Anniversary Party (YL-AP) - CW 3 0700-0959  
The PSK31 Rumble - PSK 4- 6 1400-0200  
OCEANIA DX Contest - Phone 7 0000-2400  
EU Sprint Autumn - SSB 7- 8 0800-0800  
ON Contest 80 m - SSB 7 1600-1959  
10-10 International Day Sprint - All 8 0600-1000  
YL Anniversary Party (YL-AP) - SSB 10 0001-2359  
The Makrothen Contest (1) - RTTY 11-13 1400-0200  
OCEANIA DX Contest - CW 14 0000-0759  
EU Sprint Autumn - CW 14-15 0800-0800  
The Makrothen Contest (2) - RTTY 14 1600-1959  
FISTS Fall Sprint - CW 14 1600-2359  
Asia-Pacific Sprint Contest - CW 14 1700-2100  
North American Sprint Contest - RTTY 15 0000-0200  
RSGB 21/28 MHz Contest - CW 15 0000-0400  
The Makrothen Contest (3) - RTTY 15 0700-1900  
JARTS WW RTTY Contest - RTTY 15 0800-1559  
CIS DX Contest - CW/SSB/RTTY 21-22 0000-2400  
QRP ARCI Fall QSO Party - CW 21 1000-2200  
Worked All Germany Contest - CW/SSB 21-22 1200-2400  
CQ WW DX Contest - SSB 21-22 1500-1459  
CQ WW SWL Challenge - SSB 28-29 0000-2400  
10-10 Intern. Fall QSO Party - CW/DIGI 28-29 0000-2359  
Coast-coast FISTS Clubs QSO Party - CW 28-29 0001-2359  



Lidt om QRP, 
og 100W stationerne kan godt læse med også!
Man må medgive at forholdene er ikke med QRP stati-
onerne i disse år, medmindre de råder over større
antennesystemer med nogen gain og samtidig har en
indbygget vilje til at holde ud i alle 48 timer, som f.eks
i CQ WW contesten.
Denne contest er på både CW og SSB contesten over
alle contester og da antallet af deltagere normalt er i
størrelsesordenen af 25-30.000 stationer, vil det altid
være muligt, fra vores geografiske lokalitet, at lave
QSO'er.
Måske ikke de mest pointgivende, men dog QSO'er i et
vist tempo, og derved opnå fornøjelsen ved at deltage
i konkurrencen.
Et godt tip er at søge væk fra båndgrænserne, da der
altid er trængsel der, af det jeg kalder CQ- maskinerne,
hvad enten det er de lave eller de øverste grænser, CW
eller Fone.
Deltagelse i QRP klassen kræver, ligesom de andre klas-
ser, en nøje planlægning af contest forløbet, så meget
som nu kan fastlægges på forhånd.
Det er muligt at efter en time eller 2 fra conteststart,
bliver man nødt til at lægge sin strategi om grundet
forholdene er ændret, eller der bare er så mange stati-
oner igang at det er umuligt for en QRP at trænge
igennem.
Med 5W output opnås de fleste QSO'er nok ved S & P,
omskrevet "Opsøg og kald", medmindre man kører fra
et eller andet exotisk prefix, som beliggenheden af OZ-
land ikke rigtigt opfylder.
Dog skal man ikke være blind for at manglende delta-
gelse fra andre OZ'er på bestemte bånd kan, hvis man
er QRV på det rigtige tidspunkt, bringe en i bedste
position, for en tid.
Her tænker jeg på 160/80- og 10m, hvor især 160m
udgør en virkelig udfordring.
På denne måde at køre på opstår der efter kort tid en
række af stationer man har kaldt, men ikke fået QSO
med, og da tiden som bekendt løber, må man relativt
hurtigt beslutte om det kan betale sig at blive hæn-
gende eller tage nogle hurtigere opnåelige QSO'er,
typisk europæere.
Det er jo et spørgsmål om QSO'er/ time eller multipli-
ers/ time, hvor man helst skal holde begge så høje som
muligt for at opnå bedst muligt resultat.
Husk at alle QSO'er tæller i resultatet.
I gamle dage, før PC'ens indtog, brugte man papir og
blyant til at holde styr på de stationer man IKKE fik for-
bindelse med i første omgang.
Med anvendelse af en PC'er der er tilkoblet stationen
kan man meget lettere opsamle de nødvendige oplys-
ninger og opbevare dem i kortere eller længere tid.
TR-log programmet, som jeg kender mest til, har man
en funktion, som hedder BIT-MAP.
Hvis man aktiverer den, deles skærmen i 2 halvdele, en
øverst og nederst.
Den øverste indeholder alle de oplysninger, som nor-
malt er at se på den fulde skærm, altså teksten optræ-
der i halv størrelse, hvilket på en 14" eller mindre
skærm nok bliver for småt for nogen, så her er et argu-
ment for at skifte til 17" eller 19" skærm og helst til
fladskærme, som har et meget lavere strømforbrug og
dermed afsætter betydeligt mindre varme i shagget!

Endelig kan der ligge en forbedring, ved udskiftning til
en fladskærm, af støjforholdene på ens modtager.
Hvis man i længere tid har undret sig over at nogle af
båndene altid er fyldt med støj, S9++ og især 15m, kan
det skyldes at CRT- skærmen, som i almindelighed fun-
gerer optimalt, er så dårlig afskærmet at det næsten er
umuligt at høre FM-radio og se TV, for slet ikke at tale
om amatørbåndene, ja så kan det udemærket hænge
sammen med anskaffelse af en af de nye CRT skærme
til under 1000Kr.
Skærmene er produceret ude mod øst, og det er ikke
fordi de derude ikke kan lave tingene ordentligt, men
de laver kun det de får penge for.

Nå, men tilbage til emnet.
Den nederste halvdel af skærmen indeholder call og
frekvens på de stationer, som man har skrevet kalde-
signalet ind på, men ikke logget.
Når man skifter bånd, skifter denne side også til det
nye bånd.
Hvis QSO'en ikke bliver til noget, kan man bare skrive
det næste call oveni og fortsætte trafikken.
Når man senere vender tilbage, og det gør en QRP sta-
tion ofte i sin evige vandring op og ned ad båndene, så
popper call på en tildigere indskrevet station op i "call-
feltet", når man rammer den frekvens den lå på da
man forsøgte at logge den første gang, nu er man så
klar til QSO igen.
Call og frekvens på alle disse stationer, ofte multipliers,
står hele tiden på den nederste halvdel.
Der er en timerfunktion, så man bestemmer selv hvor
lang tid de skal stå der.
Båndbredden for opsamling er typisk 200Hz, men kan
ændres efter behov.
For bånd, der ikke er åbne hele døgnet, er det måske
praktisk at starte forfra næste dag.
Man vil så her opdage at nogle af de store kanoner på
det nærmeste er krystalstyrede, de ligger på samme
frekvens i alle 48 timer.
Det hænger nok sammen med intern QRM og anven-
delse af meget skarpe filtre på M/M stationerne gør, at
deres løsninger på den slags er meget frekvensselekti-
ve.
Det kan af og til, med anvendelse af BIT-MAP, virke
deprimerende at se hvor mange call's man ikke har
fået logget, men det bør være kilden til fornyelse i
QSO-teknik, ny og større antenne, måske ændre sin
startegi og ambitionsniveau.

6th LEONESSA QRP INTERNATIONAL CONTEST 2006.
Det er ARI som sponserer contesten.
Det er en lidt speciel contest, som foregår både på VHF
(2m) og HF (40- og 20m)
Se reglerne for point i detaljer på <aribrescia@tin.it>
Kategorier på VHF:
Single opr. CW, stationær.
Single opr. CW Portabel.
Single opr. SSB, stationær.
Single opr. SSB portabel.
Kategorier på HF:
Single opr. CW
Siongle opr. SSB

Multiplier: DXCC
Output alle kategorier er max 5W.
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Deadline for log er 31-okt. 2006.
Papirlog:
Sezione ARI di Brescia, P.O.Box 230 , 25100 Brescia Italy
E-log:
<aribrescia@tin>

CQ WW DX SSB Contest 2005.
Når man tager det lave solplettal i betragtning er det
længe siden der er set så mange deltagere fra OZ- land
i denne contest.
Forholdene er normalt bedst i 2' og 3' weekend i okto-
ber, men i 2005 var forudsigelserne meget dårlige, alli-
gevel er CQ WW contesten i stand til at lukke op ver-
den rundt, eller næsten.
Måske afspejles de magre forhold dog ved, at der er en
åbenlys mangel på QRP deltagere herhjemmefra.
Der var ialt 4430 indsendte logge, hvoraf ca. 4200 var
elektroniske.
Man har registreret ca. 25.000 forskellige calls.
Som vanligt i dagene forinden contesten kunne man
høre høre DX-peditionerne varme op.
Det er sjælden at OZ er repræsenteret med mere end
et enkelt call i de High Claimed Scores, men denne-
gang er både OZ7X, OZ1DD og OZ1HXQ at finde i
listerne. Det er flot klaret, gratulation.

Single Operator All Band, High Power.
nr. call band score Q's zoner lande
1. OZ7X A 3.172.320 3425 111 369
2. OZ5EV A 270.478 454 81 278
3. OZ1JTE A 147.518 311 76 181
4. OZ4O A 102.684 331 48 151

1. OZ5WQ 7 10.921 144 14 53

1. OZ1DD 1.8 125.178 1264 16 77
2. OZ1HXQ 1.8 75.850 899 15 59

Single Operator All Band, Low Power.
1. OZ1ACB A 210.897 544 49 170
2. OZ6PI A 147.159 324 59 190
3. OZ7AM A 94.062 376 44 139
4. OZ1RD A 47.541 236 45 114
5. OZ9EC A 12.546 113 33 69
6. OZ4EL A 12.384 98 29 67
7. OZ4RT A 9.727 82 23 48
8. OZ6OQ A 6.566 86 22 45
9. OZ5DSB A 4.500 71 23 52
10. OZ1DGQ A 1.911 44 14 25

1. OZ1HX 21 30.875 115 31 94

1. OZ1JVX 14 38.232 283 18 63
2. OZ1XV 14 1.292 58 10 28

1. OZ7AEI 3.7 4.028 98 6 32

Assisted class
1. OZ5E 28 17.301 133 26 53

1. OZ1ADL 7 309.048 1324 36 127

Multi Operator Single TX
1. OZ5ESB 939.784 1508 75 241
2. OZ3RIN 219.456 593 69 219

QRP.
Omkring 160 deltagere WW har indsendt log i denne
klasse, men der var ingen OZ- deltagere i QRP klasse
ifølge resultatlisten, men mon ikke det beror på mang-
lende indsendelse af loggen?

ES5TV 

45 meters high rotating tower!
40m stack: 2x3 elements (22 and 42 meters), tribander
stack (45, 36, 27 and 18 meters)
40m yagis are full size with 12m boom. JP 2000 Triban-
ders have 7.6m boom, 3 elements on 20 and 15, 4 ele-
ments on 10, one feedline.

SAC 2005.
Scandinavian Top Lister for CW og SSB.
Her er lidt flere statistikker fra den contest. Læg især
mærke til Torben OZ0XX, som blev bedste skandinav
på 40m CW
Jan OZ5E + kompagni som tog 1' pladsen i multi opr./
single TX SSB, med OZ5ESB på en 8'ende plads.
OZ4O klarede en fin 2' plads på single band 80m.
OZ1LO var den eneste High Power All Band OZ'er der
formåede at komme mellem de 10 bedste.

CW.
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
1. OH0R 1684 3758 228 856824 OH0
2. OH2PM 1597 3527 224 790048 OH
3. OH2BH 1590 3511 207 726777 OH
4. OH0Z 1638 3650 196 715400 OH0
5. LN8W 1613 3531 197 695607 LA
6. OH1TX 1373 2989 204 609756 OH
7. SM5INC 1314 2866 200 573200 SM
8. OH1MA 1406 3053 178 543434 OH
9. OZ1LO 1324 2886 183 528138 OZ

10. SM4F 1194 2571 174 447354 SM

Single  Op./Single  TX/MultiBand Low power:
1. OH4R 1195 2566 167 428522 OH
2. OH6NIO 1121 2373 141 334593 OH
3. OH3WW 1042 2256 144 324864 OH

Resultater
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4. OH6M 1077 2280 141 321480 OH
5. OH6OS 1092 2306 133 306698 OH
6. OH5UFO 986 2124 141 299484 OH
7. SK7BV 831 1765 151 266515 SM
8. LA6FJA 885 1905 132 251460 LA
9. SM0P 905 1954 128 250112 SM

10. LA3S 829 1750 127 222250 LA

Single  Op./Single TX/Single Band/3.5 MHz:
1. OH9W 458 973 48 46704 OH
2. OZ4O 469 964 43 41452 OZ
3. OH3UU 334 701 37 25937 OH
4. OZ5WQ 294 608 37 22496 OZ
5. OZ7BQ 109 223 27 6021 OZ

Single  Op./SingleTX/Single Band/7 MHz:
1. OZ0XX 618 1322 58 76676 OZ
2. OH2TA 529 1128 57 64296 OH
3. LA7AK 521 1071 47 50337 LA
4. SM5BRG 280 574 38 21812 SM
5. SM2YIZ 280 573 35 20055 SM
6. SM3D 140 283 28 7924 SM
7. OH6ML 148 305 25 7625 OH
8. LA5MDA 116 232 25 5800 LA
9. OZ0PI 1 3 1 3 OZ

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
1. OH6BG 839 1883 71 133693 OH
2. OH8L 747 1629 67 109143 OH
3. OH0JFP 716 1610 66 106260 OH0
4. LA1QDA 402 844 42 35448 LA
5. SM6D 271 603 49 29547 SM
6. SA0Q 296 629 44 27676 SM
7. SM2EKN 198 419 32 13408 SM
8. SM3FJF 135 295 35 10325 SM
9. OH6XX 115 244 28 6832 OH
10. OZ2A 115 250 27 6750 OZ
11. OH4MDY 78 171 22 3762 OH
12. SM5DYC 36 77 19 1463 SM
13. SM7D 35 77 16 1232 SM
14. SM6AHU 23 53 9 477 SM
15. OZ1DGQ 5 11 5 55 OZ

SSB.

Single Op./SingleTX/MultiBand High power:
1. OH8NC 1920 4974 193 959982 OH
2. OH2BH 1549 3732 247 921804 OH
3. OH1MA 1656 3962 226 895412 OH
4. 8S2F 1703 4028 200 805600 SM
5. OH1TX 1487 3459 230 795570 OH
6. OH2PM 1382 3379 217 733243 OH
7. SA5W 1412 3366 210 706860 SM
8. SM2T 1325 3071 187 574277 SM
9. OZ1DD 1031 2618 160 418880 OZ

10. OH0Z 968 2316 170 393720 OH0

Single Op./SingleTX/MultiBand Low power:
1. OH1F 975 2126 173 367798 OH
2. OH6NIO 932 2030 158 320740 OH
3. OH4R 928 2022 158 319476 OH
4. OH6M 828 1810 166 300460 OH
5. OH1ZE 537 1126 94 105844 OH
6. LA4YW 435 919 100 91900 LA
7. LA2MOA 419 875 91 79625 LA

8. 8S0C 331 709 97 68773 SM
9. SM4V 281 606 78 47268 SM

10. OH6SO 309 652 60 39120 OH

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
1. OH8L 1618 4005 81 324405 OH
2. OH6GDX 1567 3781 81 306261 OH
3. OH2VB 633 1438 62 89156 OH
4. SM5S 496 1130 64 72320 SM
5. OH1N 372 797 49 39053 OH
6. OH5NE 369 770 40 30800 OH
7. OH4MDY 213 454 42 19068 OH
8. OZ7AEI 197 456 37 16872 OZ
9. SA0Q 183 383 39 14937 SM

10. OH3AD 134 276 32 8832 OH

Single Op./Single TX/Single Band/21 MHz:
1. OH2KW 223 598 51 30498 OH
2. OH2TA 179 473 48 22704 OH
3. OH2BCD 160 422 42 17724 OH
4. OH6IU 157 383 42 16086 OH
5. OH6LHB 83 203 30 6090 OH
6. OZ4O 11 30 10 300 OZ

Multi Op./Single TX:
1. OZ5E 1321 3382 187 632434 OZ
2. OH6XX 1310 2977 206 613262 OH
3. SA5U 1264 2995 197 590015 SM
4. SK4BX 1067 2472 177 437544 SM
5. OH9AR 1118 2585 167 431695 OH
6. LN1T 1065 2438 174 424212 LA
7. OH0AL 861 2010 148 297480 OH0
8. OZ5ESB 783 1953 150 292950 OZ
9. SF50A 824 1909 135 257715 SM

10. SM5U 672 1518 133 201894 SM

The European PSK DX Contest 2006.
EPC Contest Committeen har modtagwet 210 logs for
the European PSK DX Contest 2006 fra 51 DXCC lande:
4K, 4L, 4Z, 6W, 9V, A2, BY, CN, CT3, DL, EA, ER, ES, EU,
EX, G, GM, HA, HB9, HS, HZ, I, IS, JA, JY, K, LA, LU, LX,
LZ, OH, OK, ON, OZ, PA, PY, S5, SM, SP, SV, TF, UA1,
UA9, UN, UR, VK, VR2, YB, YL, YO og YV.

Se <http://eu.srars.org>
73 de MM0DFV

Skærtorsdagstesten 2006.
Så foreligger resultatet af denne test eller QSO- party,
som det måske mere ligner.
Ialt 25 deltagere har fundet det ulejligheden værd at
indsende log, og bedømmelse, som dennegang er
gjort af OX- land ved Peter OX3XR.

Der er ialt registreret forskellige 51 call i loggene.
Indsendelses procenten er relativ høj, det typiske er 10-
20%.

Nr. Call Q's Point Klasse

Danmark.
1. OZ5DX 14 26 A
2. OZ9AC 10 25 A
3. OZ8PG 10 21 A
4. OZ7MA 7 17 A
5. OZ/HB9AJP 6 15 A
6. OZ8SA 7 14 A



7. OZ1KKH 4 11 A
OZ2ARM 4 11 A

8. OZ1FT 3 9 A
9. OZ1XV 4 7 A
10. OZ1LO 3 6 A
11. OZ9FL 2 5 A

OZ1BPP 2 5 A
12.OZ4TP 1 2 A

OZ6PP 1 2 A
OZ1HJ 2 2 A

xx OZ4DR 5 0 A  (kun QSO'er med OZ =
ingen point)

Færøerne.
1. OY1CT 58 139 A
2. OY7S 20 55 A
3. OY4M 9 24 A

Grønland.
1. OX3JZ 5 7 A
1. OX3NUK 14 13 C  Klubstation

Stationer udenfor OZ-OX-OY.
1. LA6MA 31 82 A
2. VE7VB 1 1 A

HB9CQS 1 1 A

Logretter OX3XR's bemærkninger:
OZ4DR har desværre ikke kunnet få point for nogen af
de QSO'er, han har kørt, idet han kun kørte OZ- statio-
ner.
Eneste klubstation i testen var OX3NUK.
Der er ingen der har anmeldt de har kørt i klasse B.
Kun enkelte havde anmeldt hvilken klasse de havde
kørt i. Jeg har set på de log's jeg har modteget, at der
er flere, som nok har kunnet køre de samme stationer.
i hver periode, men måske ikke har gjort det grundet
reglerne ikke er klare nok.
Måske vi til næste år yderligere kan understrege dette,
da aktiviteten kan øges derved.
Jeg vil mene vi skal fortsætte med de samme regler,
men understrege, at der i de to perioder testen er delt
op i, kan køres de samme stationer.

Deltagernes kommentarer.
Jeg har foretaget en lettere redigering, da en del
bemærkninger var af mere personlig karakter mellem
afsenderen og Peter OX3XR.

OZ1HJ Harry
Jeg håber I fik nogle flere igennem på SSB, for CW
condx var godt nok dårlige.
Er lige startet op i december, har lavet shack i en gl.
camper, men har endnu ikke flyttet den ned i enden af
haven hvor min vert. dipol hænger i træerne.
Jeg skal først have lagt el-kabel derned.
P.T. har jeg 100m coax, så der er et enormt tab.
har købt en FT1000MP MK5 Field.
Skal selvfølgelig også på et tidspunkt have mast/ beam.
Men...ting ta'r tid.
73 til alle i klubben, og hvem jeg ellers kender derop-
pe.

ex OX3NB/ Harry

OY1CT Carsten.
Det er ikke let at styre de nye regler på CW, der smut-

tede en del i loggen, som bestemt ikke var dansk talen-
de, selvom jeg til tider CQ ÆØÅ på CW, det gamle CQ
OX/OY/OZ var da til at forstå for udenlandske statio-
ner.
Kørte en del nye OZ- call (for mig nye) på 80m pho-
ne,nogle nye calls rart at høre nogle nye calls, men
ellers var aktiviteten meget sløj, prøvede at vær aktiv
hele perioden, men 6 timer er for meget med det antal
stationer, som var aktive.

73 OY1CT Carsten.

Allan?
Hermed kontrollog vedhæftet, da vist er meningsløst
at indsende en reel log.
Jeg hørte iøvrigt OY1CT kaldte dig (OX3NUK) op, lige
før jeg havde QSO med ham på 40m, men jeg kunne
overhovedet ikke høre dig.

Mange hilsner og 73 Allan.

OZ6PP Per.
Her er så min "store" log for Skærtorsdagstesten, hi.
Forholdene var ikke de bedste, så det blev ikke til det
helt store.
Jeg hørte ikke Grønland, hørte Færøerne, men fik ikke
kontakt pga. QRM.

Vy 73 de OZ6PP Per, ex OX3PK

OZ8PG Per.
Testen var påvirket af dårlige condx, desværre, specielt
fordi reglerne nu er blevet ændret.
Der er alt for lidt at lave, men det skyldesjo nok mest
forholdene!
Spændende at se deltagerantallet dennegang!
Vy 73 OZ8PG Per.

OZ9FL Frede.
Hermed mit beskedne resultat af testen.
2 QSO'er var alt, håber på bedre resultat næste gang.
Vy 73 OZ9FL Frede.

VE7VB Børge.
Hvilken god ide at have testen inkluderet for alle os
fremmede.
Desværre var det en dårlig HF dag.
Min undskyldning for den langsomme morse er, at jeg
har haft en stroke og det er der ikke noget at gøre ved,
men jeg håber det bliver bedre med tiden.
Jeg er en meget gammel fyr, som fik licen i 1947, som
OZ4G, så jeg vil sende den eneste QSO på denne måde.
Jeg var ellers en temmelig vaks telegrafist med ca. 30
wmp indtil for nylig.

Venlig hilsen Børge Haagensen, Victoria, Canada.

OZ9AC Kaj.
Radioforholdene var under middel, men de var dårli-
ger et døgn Søndag!

Vy 73 de OZ9AC Kaj

OZ7MA
Man kan virkelig mærke, at vi er langt nede i solplet-
perioden, og at der ikke er mange aktive amatører på
Færøerne og især i Grønland mere.
Af de sidstnævnte kunne jeg lige ane OX3NUK og
OX3XJ.
Men alligevel er Skærtorsdagstesten den test, den test
jeg helst vil deltage i, bl. a. min fortid som OX3IGY i
1957/ 58 i Godhavn.
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OZ1KKH Erik.
Hørte OX3NUK 10 min. før testens start, men da den
startede dykkede signalernefra OX ned og jeg hørte
ikke mere til dem i hele testen.
Jeg hørte heller ikke niget til OY i første periode, men
forsøgte ellers at kalde på både 15- og 20m, men der
var heller ikke andre dansktalende der bød sig til.
I anden periode lykkedes det dog at få kørt OY på 40-
og 80m samt en LA station også på 80m.
Håber på bedre forhold i 2007.

OZ1FT Frits.
Dennegang fik jeg da 9 point, det var da bedre end sid-
ste års 0.
Det var da en skam, at jeg ikke kunne få forbindelse til
OX.
Men måske en anden gang, når solplettallet stiger
igen.

Vy 73 de OZ1FT, ex OY3FT

OY4M
Ville ønske, at udenlandske stationer brugte ADS efter
call. Mistede en QSO på grund af dette.
Ellers tak for enhyggelig test, CU AGN.

Resultater fra ARRL 2006, CW og Phone
Call score Q's mult klasse bånd 
B 0 Low Power, C = High Power

CW.
OZ5UR 15,912  102  52     
OZ4RT 14,664  104  47  B 
OZ1DGQ 12,144  92  44  B 
OZ5DX 7,722  66  39  B 
OZ5RM 4,050  54  25  B 
OZ4FF 924  22  14  B 
OZ8SW 149,499  441  113  C 
OZ1KWG 27,945  207  45  B  20 
OZ1BMA 14,688  144  34  B  20 
OZ7YL 13,176  122  36  C  20

Phone.
OY1CT 2,376  36  22  C 

OZ1ACB 37,386  186  67  B 
OZ1DGQ 1,440  30  16  B 
OZ7X 364,746  1,147  106  C  (OZ5KF, op)
OZ1ADL 46,569  361  43  C  40 
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HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest
AUG
CW Points Multi Score
1 OZ2NYB 108 23 2484
2 OZ1GX 94 21 1974
3 OZ7SKV 85 21 1785
4 OZ4QX 73 23 1679
5 OZ7XE 57 21 1197

Fone
1 OZ1GX 213 44 9372
2 OZ5VY 222 40 8880
3 OZ4NA 201 44 8844
4 OZ1IWJ 205 42 8610
5 OZ2PBS 185 43 7955
6 OZ8SA 202 39 7878
7 OZ9EC 182 37 6734
8 OZ0PL 128 36 4608
9 OZ4FZ 114 36 4104

10 OZ7XE 92 35 3220
11 OZ4QX 89 34 3026
12 OZ1HYI 81 30 2430

OZ6VG 81 30 2430
14 OZ9FL 67 22 1474
15 OZ6PP 56 19 1064
16 OZ1AWG 62 17 1054

17 OZ8YP 52 18 936
18 OZ9IS 46 19 874

Klub fone
1 OZ1ALS 221 40 8840
2 OZ7SKV 212 40 8480
3 OZ2NYB 109 34 3706
4 OZ1FRD 108 32 3456
5 OZ5VEJ 101 28 2828
6 OZ5VF 74 26 1924

QRP cw
1 OZ1IKW 143 25 3575
2 OZ8PG 119 25 2975
3 OZ1BMA 106 24 2544
4 OZ0QRP 102 23 2346
5 OZ8BN 93 19 1767
6 OZ5AEV 88 17 1496
7 OZ5RM 72 15 1080
8 OZ8T 35 9 315

QRP fone
1 OZ8PG 229 39 8931
2 OZ1IKW 174 36 6264
3 OZ1BMA 106 25 2650
4 OZ5XT 83 30 2490
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5 OZ7JI 75 20 1500
6 OZ8T 55 15 825

Checklog: OZ9V

10m. aktivitetstest
AUG
Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ1GX 6 6 9134
2 OZ4QX 5 4 4173
3 OZ7HX 2 2 3291
4 OZ4TP 2 2 1051
5 OZ2PBS 2 1 593

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 31 23 41181
2 OZ2PBS 24 19 36068
3 OZ1GX 17 17 30732
4 OZ8SA 24 15 27817
5 OZ5VEJ 10 9 17263
6 OZ8FU 11 10 15793
7 OZ9FL 6 6 12677
8 OZ9QQ 8 7 11660
9 OZ7HX 4 4 6984

10 OZ4TP 4 4 6298
11 OZ7JI 6 5 4516
12 OZ0PL 2 2 2154

Klasse C.
FM
1 OZ2PBS 17 14 24023
2 OZ8SA 17 12 20932
3 OZ1GX 14 11 20829
4 OZ3BEN 9 9 13070
5 OZ5VEJ 6 6 10685
67 OZ9FL 2 2 1971
Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 8 8 10701
2 OZ2PBS 7 6 10015

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ1GX 9134 30732 20829 0 60695
2 OZ2PBS 593 36068 24023 10015 60684

3 OZ3BEN 0 41181 13070 10701 64952
4 OZ8SA 0 27817 20932 0 48749
5 OZ5VEJ 0 17263 10685 0 27948
6 OZ9FL 0 12677 1971 0 14648
7 OZ7HX 3291 6984 0 0 10275
8 OZ4TP 1051 6298 0 0 7349

Ja det var så den sommer. En rimelig god sommer hvad
radioaktivitet og forhold angår. Især 10 meter testerne
har været rigtig gode her på det sidste. 
Det har også været en god sommer hvad  deltageran-
tallet i testerne vidner om. Især er der sket en fin frem-
gang af afdelingsdeltagelse. Det er jo også mest sjovt
at deltage når der er nogen at konkurrere med. Jeg
tror  - og håber - på at der også er nogen i afdelinger-
ne der kan køre CW.

Det ville glæde mig, om der også kom flere med der.
To afdelinger på CW!! Det kan gøres bedre..

Jeg håber at Field-day'en er gået godt for de der har
været med. Vi er klar igen her til oktober testerne. 80
meter den 1. oktober --- uha det er  den dag jagten går
ind!  Nå - men der bliver vel også plads til at jagte lidt
i æteren.  Husk også 10m testen den 5. oktober.

Vy 73 de
OZ1GX Gunnar’

CW i "moderat" tempo!
Når vi kører CW i Aktivitetstesten vil det af flere grun-
de være anbefalelsesværdigt at køre i det, jeg forstår
ved et moderat tempo, bl.a. ud fra den simple betragt-
ning, at det er langt hurtigere at blive forstået første
gang end at skulle bede om repeat.
Vi oplever i dag, at der er forbløffende mange, der
lærer sig at morse, trods bortfaldet  af kravet om mor-
seduelighed for at få sendetilladelsen!
Og mange sætter sig til at svinge loddekolben igen og
bygger sig en QRP-rig. Over halvdelen af de byggesæt,
der i dag formidles, er for QRP CW!
Brugerne har sikkert hørt om de to S-grader, der er at
hente på CW i forhold til ved Fone. For slet ikke at tale
om den fascination og de mange udfordringer, der lig-
ger i QRP-aktivitet!

For den, der kalder "test" er det vigtigt straks at kun-
ne tilpasse sin speed efter den, der besvarer hans
opkald. 
Det glæder mig altid, når jeg har besvaret et "test" i
mit adstadige tempo, at den kaldende kommer tilbage
til mig i mit tempo. 

Et nedsat tempo ved såvel sending som modtagning er
ikke blot et aldersfænomen, men kan sagtens have
andre årsager.
Og vi vil jo gerne alle have fornøjelse ved at deltage på
CW!
Den høje speed hører hjemme i de "store" contests,
hvor den er noget af en nødvendighed, men lad os i
aktivitetstesterne holde et moderat tempo, så jager vi
ikke de "nye" og seniorerne væk!  De "nye" er jo vores
efterslægt.
CU on CW next time!  

Vy 73 de Børge, OZ8T

OZ spot

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

OHCA - The OH County Award

For OHCA diplomet skal du køre OH amter. Kontakter
kørt efter 1.2.1974 accepteres. For OHCA CW accepte-
res kontakter kørt efter 1.1.1983.
OHCA diplomet er inddelt i 3 klasser:
Klasse 1: Alle OH amter (488), Europæiske stationer
(226) og DX stationer (113)
Klasse 2: OH stationer 400 amter, Europæiske stationer
200 og DX stationer 100.
Minimum for OH stationer for hvert felt er: OH1 84,
OH2 36, OH3 45, OH4 23, OH5 26, OH6 77, OH7 35,
OH8 45, OH9 18 og OH0 6.
Klasse 3: OH stationer 320 amter, Europæiske stationer
160, DX stationer 80.
Minimum for OH stationer for hvert felt er: OH1 71,
OH2 29, OH3 36, OH4 18, OH5 21, OH6 64, OH7 28,
OH8 35, OH9 12 og OH0 6. 
OH stationer skal køre alle kontakter fra det samme
call felt.
Listen med kontakter skal være i amts nr. orden.
Ansøgningen skal være bekræftet af 2 radio amatører
eller diplom manageren i din egen forening. 
Diplom gebyret er 5 Euro, 8 USD eller 10 IRC pr. diplom.
Send ansøgningen til:
SRAL/Award Manager, P.O. Box 44, FIN-00441 Helsinki
Finland. 

OHCA CW
CW kontakter kørt efter 1.1.1983 accepteres. Ellers er
reglerne de samme som for OHCA diplomet.

The YL awards
Det Finske Radio Amatør Forbund (SRAL) har 4 forskel-
lige YL diplomer. Målet er at køre så mange OH YL sta-
tioner som muligt. Hvis samme station har været i for-
skellige call felter (OH1LAG og OH1LAG/7) tæller det

som 2 forskellige stationer. Alle kontakter skal være
bekræftet med QSL kort. Du kan få et mærke for brugt
bånd og mode til diplomet, hvis du ønsker det.
Ansøgningen skal indeholde calls, datoen for QSO'er-
ne, bånd, mode og navnet på de kørte YL operatører.
Diplom gebyret er 5 Euro, 8USD eller 10 IRC pr. diplom.

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

The YL awards:
Finnmaid OH-YL 22 OH-YL 33 OH-YL 88 

OH 7 22 33 88 
EU 5 11 22 44 
DX 3 7 11 22 

Suomen Järvet-awardi - The Lakes of Finland Award
For dette diplom skal du køre 25 Finske stationer, som
er lokaliseret nærmere end 100m fra en sø eller som
befinder sig i en båd på en sø.
Stickers er tilgængelige for hver 25 nye søer. Ingen
bånd eller mode restriktioner. Kontakter via repeatere
er ikke gyldige. Kontakter kørt efter 1.7.2000 accepte-
res.
Ansøgningen skal indeholde calls, datoen for QSO'er-
ne, bånd, mode og navnet på de kørte "søer" og
amter.
Diplom gebyret er 5 Euro, 8USD eller 10 IRC pr. diplom.
Stickers koster 2 Euro.
Send ansøgningen til:
SRAL/Award Manager
P.O. Box 44
FIN-00441 Helsinki
Finland.
Info: www.sral.fi

Vy 73' de OZ2LGD, Lone
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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.
Som jeg lige nåede at få med i sidste nummer af OZ fik
vi DXCC entity nummer 337 på banen, Swains Island, så
de nye regler fik øjeblikkelig betydning om det så er
godt eller skidt finder vi ud af med tiden.  Swains
Island er ikke noget nemt skip fra OZ med retning på 2
grader og den japansk/amerikanske ekspedition der
tog afsted viste med al tydelighed hvor nemt det er at
undgå at køre EU derfra.  

Teamet på Swain Isl.

Jeg tror ikke at der mange der fik den på andet end
20m og sikkert mange der slet ikke fik den.  De har vist
været til at høre på 17m en dag men der holdt de sig
til at køre JA.  Man skulle et godt stykke ind i øst EU
før de kunne køres på 30 og 40m, prognosen sagde at
de skulle have været til at køre fra 17 - 30m, men jeg
nåede kun at høre/køre dem på 20m.  Det er ikke lige
det rigtige tidspunkt at køre EU på derude fra, det
gælder såvel årstid som i absolut minimum, forår eller
efterår vil klart være at foretrække.  Det ser ikke ud til
at være så vanskeligt at komme dertil er man først på
KH8 er der en 22 timers sejltur til Swains Island så det
betyder nok at der kommer mere gang i den i fremti-
den og det er i det mindste ikke en ubeboet ø også
jævnfør de nye DXCC regler.  De fik kørt 16.400 QSO'er
heraf 1.655 med EU. 13.000 QSO'er med JA og USA
alene fortæller med tydelighed hvad fokus var på.  
På :

http://www.iijnet.or.jp/JA1BK/home_e.html 
kan du finde flere data fra operationen.
Swains Island er en oval atol omkring 1,5 mile lang, der
ligger 214 miles nord for Tutuila som er hovedøen i
KH8.  Den ligger 11 grader syd og 171 grader vest og
har IOTA nummer OC-200.  Øen er opkaldt efter kap-

tajn WC Swains, der "fandt" øen omkring 1840.  Alle-
rede i 1600 tallet havde der været spanske søfolk på
øen og da hed den De Quiros Island.  Geografisk er det
en del af Tokelau, det vil sige New Zealandsk territorie
og bærer også præg af dette, men tilhører USA.  På
øens vestlige side er der en lille by kaldet The Residen-
cy og i midten af øen er der en lagune omkredset af
palmetræer.  Selvom der er brakvand i lagunen bruges
det kun til vask mens drikkevand udelukkende hentes
fra regnvand.  I begyndelsen af 1900 tallet blev Swains
Island tilhørsforhold afklaret mellem England og USA
også fordi England ikke ville kæmpe noget videre for
at beholde øen under første verdenskrig.  Øen hører i
dag under Amerikansk Samoa, men har en form for
selvstyre.

Montenegro er en helt anden sag propagation mæs-
sigt og er vel kørt af de fleste DX interesserede.  4O3T
har på nuværende tidspunkt kørt mere end 120.000
QSO'er (heraf over 40.000 på 20m), YU6AO har nok
kørt noget tilsvarende og YU6DZ har solo kørt omkring
10.000 QSO'er.  Det er som om at toppen af pile-up'en
er gået af efter en måneds aktivitet og det er vist efter-
hånden kun 160m RTTY at de ikke er hørt på i OZ, der
har også på det seneste været gang i SSTV....
Du kan finde nogle glimrende hjemmesider på :

http://www.yu6ao.info
og

http://www.yu6scg.cg.yu/international-dx-festival.html
Har du ikke kørt den endnu så vil det være et oplagt
mål i enhver contest og sikkert også et feriemål for de
sol hungrende i fremtiden.  Det kræver bare en lille
antenne og så er der i det mindste et godt signal til OZ
på næsten alle bånd.
Nu florerer der en masse rygter om at Kosovo kunne
blive DXCC entity nummer 338, men nu tager vi det
helt roligt.

NC1L har sendt mig oplysninger om en ny regel i DXCC
regi vedrørende logs på nettet.  Så fremover er der sat
kriterier på hvad en offentlig tilgængelig log må vise.
Så Section III Accreditation Criteria Rule 5 lyder:
Offentliggørelse i ethvert offentlig forum af logs eller
andre repræsentationer af en stations operation der
viser detaljer vedrørende stationens aktivitet eller
andre informationer som alle essentielle QSO elemen-
ter (tid, dato, bånd, mode og kaldesignal) for hvorun-
der der kan drages tvivl om individuelle kontakters
integritet af en QSO med stationen i et tidsrum sva-
rende til den i log.  En præsentation af den slags infor-
mation i noget offentligt forum af en operatør eller
associerede deltagere er ikke tilladt og kan betragtes
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som tilstrækkelig årsag til at der gives ARRL award kre-
dit for alle stationer for hvem denne præsentation er
udvist.  Gentagne overtrædelser af denne beslutning
kan resultere i en diskvalifikation af DXCC program-
met.
På dansk betyder det at du ikke må offentliggøre din
log (typisk på nettet) med alle QSO data informationer.
Der må dog stadig være logsearch, der oplyser kalde-
signal, bånd og mode jævnfør dem man typisk ser.
Mens logoplysninger som dem K7C lavede nok må
betegnes som værende historie.  Der er også lagt op til
at operatørerne, dem hjemme som f.eks. piloter og
webmastere fremtidigt vil kunne "straffes" med ude-
lukkelse hvis der sker gentagnes overtrædelser af den
nye regel.  I lyset af det misbrug af online/realtime log
der blev udvist ved K7C operationen er det nok en
meget fornuftigt at indføre denne regel.
Det skulle samtidigt også sætte en bremse for dem der
misbruger DX clusteret som log ved at spotte hver
QSO'er de laver.  Desværre ses det ofte at en station
ligger på f.eks. 14.210 og spotter alle dem der kalder
ind til ham/hende.  Ofte ses VHF spots med oplysninger
om signalstyrker og andre QSO data der gør at det i
yderste konsekvens vil kunne medføre diskvalifikation,
hvis ARRL virkelig spænder buen.
De OZ'ere der har deres egen logsearch på hjemmesi-
den med komplet QSO informationer bedes nedjuste-
re oplysningsgraden ikke kun for egen skyld men også
for dem der har kørt dem.
NC1L understreger at den typiske logsearch man kan
finde på nettet med kaldesignal, bånd og mode er
fuldt acceptabelt for DXCC og kan fortsætte uanfæg-
tet af den nye regel. 

Hornsund

Der er sikkert en del der har kørt JW0HZ over somme-
ren, da de har været meget aktive.  Bent, OZ8BN har
igen undersøgt hvad der ligger bag et kaldesignal i de
arktiske egne og fundet at JW0HZ er mere luksuriøst
end f.eks. historien med Victor på isflagen der var her
i spalten for et års tid siden.   JW0HZ er et polsk for-
søgscenter placeret i Hornsund på den vestlige side af
Spitsbergen.  Den er bemandet hele året og de forsker
i geofysik og polarklima.  Årsagen til at der tit kommer
radioamatører dertil skyldes blandt andet at man sen-
der en del meteologiske data informationer til det nor-
ske vejrnet system via radio.  Vejrstationen måler kon-
tinuert og sender hver 3. time data via Bjørnø til data-
netværket.  På grund af sin nordlige placering giver
disse vejrinformationer en masse uundværlige oplys-
ninger om vejret.

Et andet vigtigt område er geomagnetiske målinger.
Hornsund ligger hvor der er den største variation i det
geomagnetiske felt i verden.  Man har 2 bygninger der
benyttes til målinger og dataopsamling.  
Der bliver opsamlet målinger på 3 komponenter på
intensiteten af det geomagnetiske felt hvert 10.
sekund.  Fra digitale optegnelser af indirekte værdier
såvel som direkte målinger på felt elementerne.  Direk-
te værdier bliver beregnet ud fra den i horisontale
komponent X i retning mod geografisk nord, en hori-
sontal komponent Y i retning mod øst og en vertikal
komponent Z.  De opsamlede data bliver videre sendt
til centre og offentliggjort.
Man undersøger også ionosfæren, gletschere, seismo-
logiske forhold samt atmosfærisk elektricitet.  Des-
værre er disse sider kun på polsk, men det skulle give
et godt billede af det spændende arbejde der udføres
på forsøgscenteret, et drømmejob for en radioamatør.
Du kan se en masse flotte billeder og selv kigge tekst
på http://hornsund.igf.edu.pl/index_en.php

Topload hos OZ9GA

OZ9GA benytter en avanceret "topload" til sine anten-
ner i sommerhuset i Letland.  Jeg har selv haft mange
forskellige fugle til at sidde på min antenne men  den-
ne tager dog stikket hjem.   Trods storken havde Tor-
ben fine signaler i OZ da vi båndhoppede en tilfældig
aften fra 17m og ned.  Der var også straks pile-up fra
nær og fjern da han efterfølgende kaldte CQ på 17m
RTTY.

IRC nok engang, nu har UPU oplyst at de IRC'er vi bru-
ger i dag er værdiløse efter 31/12 i modsætning til
hvad det amerikanske postvæsen oplyste.  IRC'er
udstedt mellem 1975 og 2001 skulle i teorien være gyl-
dige i det uendelige men flere postvæsener har sat en
grænse på 30/6 2006 som udløbsdato.  Så indløs eller
brug dine IRC'er inden 31/12 for en sikkerheds skyld.

Du kan nu downloade en speciel designet radioamatør
toolbar til din browser.  Med denne kan du hurtigt fin-
de informationer fra 425 DXNews bulletiner,  kaldesig-
naler fra qrz.com eller DXWatch.com med mere.
Download og installation går nemt og hurtigt.  Du fin-
der det på http://425.ourtoolbar.com/

En trist nyhed er at Chuck Brady N4BQW er silent key.
Chuck nåede at aktivere mange sjældne DXCC entities
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som blandt andet Bouvet, Palmyra, Midway, Wake,
Baker and Howland, Kure og Kingman Reef.  Om det
var fordi han var astronaut hos NASA eller bare ihær-
dig vides ikke men han fik mange landingstilladelser til
de sjældne lande, som andre kæmper forgæves for at
få.  Chuck var primært en SSB operatør, men kunne
lokkes til en CW kontakt i ny og næ, hvis man kunne
finde ham inden pile-up'en gik amok. Ære være Chu-
cks minde.

N4BQW

I de næste par OZ'er vil der komme en længere artikel
om operationsteknik.  Den er skrevet af ON4WW og da
vi skrev sammen om ophavsrettigheder skrev han til-
bage at han ikke mente at han kunne lære OZ'erne
noget og at OZ'ere altid opførte sig pænt på båndene,
så er roserne hermed bragt videre.  Man kan dog altid
lære noget, så I får den alligevel med begyndelse i
næste nummer af OZ....

Der er stadig ikke mange solpletter på programmet så
hvis du vil køre DX kunne det foregå på de lave bånd.
Problemet er at det kræver en antenne i en størrelse
som de fleste naboer ikke synes om men kan du sætte
noget op kan du få mange vinternætter til at gå med
at køre på de lave bånd.  På de høje bånd ønskes et
højt solplet antal, men det er ikke sagen for de lave
bånd.  Så hold øje med et lavt solpletantal (og det er
nemt for tiden nærmest = 0).  Faldende indicies dvs
Flux, A og k værdi.  A < 10 og k < 2 helst 0.  Proton vær-
di helst mindre end 10 MeV.  X-ray flux mindre end C1
gennem flere dage.  Er disse betingelser opfyldt er der
en god chance for gode forhold, så er det fint hvis der
ikke er tordenvejr i EU eller hvor DX er.  Fugt i luften
kan også afstedkomme en masse støj/overslag fra el-
hegn og højspændingsmaster.  Det nemmeste er stadig
at tænde for radioen og lytte båndene godt over, igen
vil et CQ ikke skade.

Forholdene i den kommende periode vil blive bedre
end i løbet af sommeren og det gælder såvel de høje
som lave bånd.  QRN vil gradvis blive lavere og de høje
bånd vil nok være åbne fra 135 - 240 grader fra OZ, så
scan de høje bånd over alligevel.  De kortere dagtimer
betyder også at de højere bånd lukker tidligere og der
ikke er åbent døgnet rundt på f.eks. 17 og 20m.  Solp-
letter er der ikke mange af og Solen er stadig blank for
pletter en god del hen over en måned.  Det vil være

muligt at køre Pacific fra 17 - 30m og snart også på de
lavere bånd på de gode dage.  Jeg har vist skrevet før
at prøv med et CQ engang i mellem.  Husk at der i
ugen op til CQWW RTTY kan være en del aktivitet fra
contest stationer der vil teste udstyr og propagation.

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

Afrikatour.
YT1CS vil i oktober være QRV fra 5H, 5Z, 9U, ET, D6 og
FH.  miki vil på denne tour aktivere AF-040, AF-067, AF-
032 og AF-063.

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.  De har allerede sendt billeder ud med den
nye licens.

EY - Tajikistan.
EY8MM kommer i luften under CQWW RTTY på 20m,
QSL via K1BV.

FH - Mayotte.
Fra 5 - 17/10 vil et fransk team køre herfra på CW og
SSB fra 10 - 80m med det specielle kaldesignal TX6A.
QSL via F6AML.

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 - Dominican Rep. 
HI3CCP skulle komme i luften i forbindelse med CQWW
RTTY.  QSL via ON4IQ.

LX-group 2002

HL - Korea.
DS4DRE vil køre fra Hong Island resten af året fra 10 -
80m på CW og SSB.

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

J3 - Grenada.
Et 5 mand stort amerikansk team vil i forbindelse med
CQWW SSB men vil være aktive på alle bånd udenfor
testen.

J7 - Dominica.
21 - 27/9 vil et amerikansk team køre herfra som J79DL
(N1DL) og J79MD (W4LFK).  Under CQWW RTTY vil de
køre som J7R men vil ellers køre på alle modes udenfor
testen.  QSL via N1DL.

LX - Luxembourg.
PA6Z teamet er igen QRV herfra 30/9 - 7/10 fra 10 -
160m + 136 kHz.  De vil være på CW, SSB og PSK31.
QSL via PA1K.  
Du kan se mere på

http://www.pa6z.nl/lx_2006/index.html

OH0 - Aland Island.
OH0 bliver igen aktiv i CQWW RTTY med en række for-
skellige single OP på hvert bånd, så find OH0Z på 80m,
OH0I på 40m, OH0M på 20m og OH0KAG på 15m.

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.
Et lokalt team vil køre med SX5P under CQWW SSB.
QSL via E-mail for bureau kort sv5frd@hotmail.com

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

T8 - Palau.
JM1LJS skulle blive QRV herfra som T80W 6 -10/10.  Du
kan følge med på http://radio-dream.com/t80w/

QSL fra Palau

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.

VP9 - Bermuda.
K1XM er QRV herfra 25 - 30/10 og deltager i CQWW
SSB som VP9I.  Udenfor testen vil den mest stå på CW
og han vil være QRV fra 10 - 160m.

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.
Larry oplyser at han ikke længere accepterer IRC'ere da
man ikke kan indløse dem i Diego Garcia.  Så sender du
direkte og "kun" med IRC får du kort retur via bureau.
Også VQ9JC er igen QRV frem til december.

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.

XF4 - Revilla Gigedo.
Forudsat at vejret ikke går amok vil et stort tysk/mexi-
cansk team være QRV herfra fra 16/10 - 1/11.  Blandt de
tyske deltagere finder man prominente navne som
DL3DXX, DJ5IW, DK2WV og DL8LE og stort set alle
XE'erene har været der før eller god erfaring fra IOTA
expeditioner.  Planen er at køre med op til 5 stationer
hvor de 3 vil være bemandet døgnet rundt.  Udstyret
bliver tip top hele vejen rundt med Icom transceivers,
Alpha 99 PA-trin og antennerne bliver Titanex vertika-
ler for de lave bånd, spiderbeams og Cushcraft A3S,
med diverse loops og beverages antenner til at lytte
på.
Udover en stor indsats på lowband vil fokus være på
RTTY og WARC båndene og med valget af QTH på øen
vil der være optimale chancher for os i EU til at køre
dem selvom der mangler solpletter.
Teamet har allerede nu alle tilladelser i hus både fra
militær og licensmyndighed og har fået kaldesignalet
XF4DL.
Budgettet ligger på 10.000 $ og man vil være meget
glad for økonomisk støtte,  den opfordring har Danish
DX Group selvfølgelig valgt at følge og støtter ekspe-
ditionen med et stort beløb.
Der er en hjemmeside på http://www.xf4dl.xedx.org
som ikke virkede ved redaktionens slutning, men hvis
der kommer en anden URL vil den være at finde på min
link hjemmesiden den dag du får dit OZ.
QSL via DL9NDS.

YI - Iraq.
SP8HKT er igen QRV som YI9KT og det vil han være
frem til januar 2007.  Han håber at kunne blive aktiv på
alle bånd.

YV - Venezuela.
SA-044 bliver aktiveret med kaldesignalet YX5IOTA fra 
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Udbredelsesforhold

Måned: sep/okt    Solplettal max: 26    min: 0     snit: 13 
(tid: z, bånd: m)          OZ sr: 05:20  ss: 16:43  (1/10 2006)
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
E5 16:21 04:30 -    -    -    9-12 7-14  5-16  4-7   5-6  -

HL   21:31 09:11 - - 8-11 7-11 5-13 7-22 15-22 16-22 19-21
HR 11:39 23:32 - - 14-18 13-19 12-21 24h 22-9 23-5 1-5
LX 05:40 17:10 - - - - - 8-18 6-22 24h 17-7

SA-044

26/9 - 1/10.  De vil være QRV på alle bånd og modes og
QSL er via IT9DAA.  Du kan finde flere oplysninger på
http://yx5iota.4m5dx.org/

3X Guinea.
UA6JR og RW3AX vil være QRV herfra i de næste par
år som respektivt 3XM6JR og 3XD2Z.  De vil køre fra 6
- 160m på CW, SSB, digimodes og SSTV.  Underophol-
det regner de med at lave ekspedition til AF-051 og AF-
096 samt at deltage i en masse contests.  QSL via
UA6JR.

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.

5Z - Kenya.
G3RWF vil igen være QRV som 5Z4LS i november i og
omkring CQWW CW.

6W - Senegal.
K1XM vil i CQWW CW køre som 6V7D men vil allerede
være QRV fra 19/11.  Der skulle blive aktivitet på alle
bånd.

6Y - Jamaica.
Et amerikansk team vil i forbindelse med CQWW CW
være QRV herfra 19 - 27/11.  Udenfor testen vil der
være fokus på de lave bånd.  QSL via WA4WTG.

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

Varenr. Pris
1004 Beam Antenna Handbook (Eng.) 186,00 
1006 Vertical Antenna Classics 130,00
1007 Practical  Antennas for Novice 160,00 
1009 W1FB`s Antenna Notebook, ARRL 134,00 
1010 ARRL Antenna Book (Amr.) 20. udg. 400,00 
1011 VHF/UHF Antenna Classics, ARRL 195,00
1012 WIRE Antenna Classics, vol 1 195,00
1013 More WIRE Antenna Classics, vol 2 195,00
1014 ARRL Yagi Antenna Classics 245,00
1016 HF Ant. for All Locations af G6XN 290,00 

Varenr. Pris
1018 Physical Design of Yagi Antennas 255,00  
1019 Physical Design of Yagi Antennas disk.149,00 
1021 ROTHAMMEL Antennenbuch 490,00 
1024 Antenna Compendium, Vol 1, ARRL 170,00 
1025 Antenna Compendium, Vol 2, ARRL 190,00  
1026 Antenna Compendium, Vol 7, Ny udgave 350,00  
1031 Antenna Compendium, Vol 6 + CD-rom 275,00  
1032 The Antenna Experimenters Guide 325,00 
1033 Ant.& Tech.Low-Band Dxing, ARRL 375,00 
1034 HF Antenna Collection, RSGB, 290,00

Antennebøger fra EDR’s egen butik

Radioamatørernes Forlag ApS, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M
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:

Nye førstegangsforbindelser
Der er kommet et nyt bud på den første QSO mellem
Danmark og Montenegro på 50 MHz. Det kommer fra
OZ8ABE, der oplyser, at han kørte YU6DZ allerede den
29. juni 2006 kl. 14:04 UTC. Hvis ikke der kommer flere
"fordringer" på en dansk 6 m-førstegangsforbindelse
med Montenegro, registrerer jeg Bos QSO som den
første mellem OZ og YU6.

Også på 144 MHz er der blevet kørt Montenegro fra
Danmark. Indtil videre har jeg dog kun modtaget een
rapport. Den kommer fra OZ1IEP, som kørte 4O3T
(JN92HJ) den 7. august 2006 kl. 22:28 UTC. QSO'en
fandt sted v.h.a. meteor-scatter og mode FSK441.
Inden jeg registrerer denne QSO som en førstegangs-
forbindelse kunne jeg godt tænke mig nogle flere rap-
porter om 2 meter-QSO'er med det nye land. Der er
muligvis andre, der har været tidligere på færde end
Carl. Kom venligst ud af busken.

Månedens førstegangsforbindelse på 144 MHz fra
Peter, OZ1LPR er denne gang en QSO med A71AW
(LL55RH) i Qatar. QSO'en fandt sted den 21. juli 2006
kl. 07:48 UTC, og blev etableret via månen med mode
JT65. Der blev udvekslet rapporterne OO/RO.

Endelig er der lavet en ny førstegangsforbindelse på
de meget høje frekvenser, nemlig mellem OZ og SM på
47 GHz. Denne bedrift står OZ7DX og DJ6JJ for. Her er
Vøggs egen beretning om den skelsættende begiven-
hed:

Første OZ - SM forbindelse på 47 GHz.
Den 17. august 2006 kl. 1322Z gennemførte
SM7/DJ6JJ/p Heino og OZ7DX/p Vøgg en SSB- forbin-
delse på 47 GHz, der - indtil andet er bevist - må
betragtes som en førstegangsforbindelse på dette
microbølgebånd. 
I efteråret 2004 aftalte SM7EYW, Torleif og OZ7DX at
man, når lejligheden gaves, skulle forsøge at etablere
forbindelse mellem SM og OZ på 47 GHz. I august 2006
kom DF9IC,Henning og DJ6JJ på besøg på SK7MW, og
om morgenen torsdag d.17. ringede telefonen hos
OZ7DX, og Torleif meddelte, at nu tog man til Dan-
mark med 47 GHz-udstyr, som Heino havde medbragt.
Man aftalte at mødes ved 1430-tiden i Dragør, mens
man på Skånesiden ville finde en position nær ved
landfæstet for Øresundsbroen. Da OZ7DX og Xyl Mar-
grete nåede frem til Dragør, var udstyret allerede
opstillet, og man havde hørt signaler fra den anden
side (JO65KM). Gæsterne udviste nu førsteklasses
sportsmanship og ventede med at gennemføre en qso
indtil OZ7DX/p havde opstillet sit grej (på JO65IO)og

gennemført sin forbindelse. Det skal de have stor tak
for, og det gjorde oplevelsen endnu større for under-
tegnede. Derefter fik OZ9AC, Kaj mikrofonen og også
denne qso foregik uden problemer. Der skulle nemlig
tages hensyn til passerende store skibe, som dækkede
udsigten til den svenske position og som gav anledning
til betydelig flutter! Endelig talte OZ/DF9IC/p og
OZ/SM7FMX/p, Mogens med deres kollega med eget
udstyr og afprøvede også FM med flotte signaler. 

OZ7DX ved sin 47 GHz station opstillet på havnen i
Dragør. Ved siden af Vøgg står SM7FMX og kontrolle-
rer, at alt går reglementeret til. Ved kajkanten står
DF9IC med sin station, der senere blev brugt til den
anden forbindelse mellem OZ og SM på 47 GHz.

Foto: OZ7DX.

Det tyske udstyr bestod af DB6NT-byggestene, og out-
put var ca. 0.1 mW til en 25 cm PROCOM-parabol, mens
OZ7DX havde lånt udstyr af OZ2FF, Finn, og her var
output ca. 40 mW til en 25 cm PROCOM parabol (Tak
Finn).
Efter de heldigt gennemførte forsøg drog Henning og
Mogens tilbage over broen, og Margrete og Vøgg fik
hjerterytmen og blodtrykket ned på normalt niveau
under besøg hos 9AC og Xyl med the og herlig æble-
kage.
I den betydelige dokumentation fra Microbølge-uger-
ne i 1990'erne er der henvisning til en førstegangsfor-
bindelse på 47 GHz mellem OZ og LA, mens det ikke
har været muligt at finde nogen omtale af eventuelle
OZ/SM forbindelser. Den 18.juni 1996 forsøgte
SM/OZ1JLA/p, Jens Henrik og SM/OZ1FPN/p, Palle fra
Höganäs (JO66GF) at få forbindelse med OZ7DX/p på
JO66EC, men en kraftig regnbyge medførte, at for-
søget måtte afbrydes. En time senere strålede solen og
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fortsatte dermed i 5 timer!
Nu glæder jeg mig til at give JO66 på 47 GHz til så
mange som muligt!

OZ7DX, Vøgg

[tekst til foto 47ghzfirst_oz_sm_1.jpg]:

Så er første OZ - SM forbindelse på 47 GHz i hus.
OZ9AC og SM7FMX glæder sig sammen med OZ7DX
over, at det endelig er lykkedes.

Foto: OZ7DX.

Beacon nyt
På hjemmesiden www.70mhz.org kan man læse, at en
4 meter-beacon nu er QRV på Grønland. 
Det drejer sig om OX4MB, som er etableret af

OX3LX/OZ1DJJ. Beaconen er placeret i Kangerlussu-
aq/Søndre Strømfjord (GP47TA). Det øvrige data er:
Frekvens: 70,012 MHz.
Power: 25 watt.
Antenne: 5 elem. i retning 85 grader.
Højde: 300 m over havet.

På den anden side af Atlanten planlægger WA1ZMS at
etablere en 2 meter beacon på frekvensen 144,285
MHz. Fra en QTH i lokator FM07FM 1280 m. o.h. vil 2
lang-yagier blive placeret i retning nordøst mod Euro-
pa. Fra starten vil sendereffekten være 100 watt, men
WA1ZMS har søgt FCC om tilladelse til at øge denne til
500 watt. Oplysningen stammer fra Dubus.

I skrivende stund er årets Es-sæson ved at være forbi,
selvom der ind i mellem stadig dukker lidt DX op på 6
meter båndet. Og det blev en sæson mange sent vil
glemme. For 6 meters vedkommende tænker jeg mest
på de mange dage med langdistance-forbindelser til
Japan, USA og Karibien. I det nyeste nummer af Dubus
skriver DL8HCZ lidt om disse forhold. Der har været så
mange åbninger fra DL til JA, at det er umuligt for ham
at liste dem alle. Åbningerne fandt primært sted i tids-
rummet 06 til 09 UTC. Han koncentrerer sig derfor om
nogle af de mest sensationelle QSO'er. Nogle af sæso-
nens længste har tilsyneladende været 2-vejs QSO'er
mellem Portugal og Japan den 8. juli. Største afstand
var 11253 km! I det hele taget ser det ud til at Portugal
har været ideelt beliggende for langdistance-DX. Udo-
ver JA, har CT1HZE kørt Californien under flere åbnin-
ger, - distancer på mere end 9200 km. Det skulle være
første gang, at Californien er kørt fra Europa på 6
meter Es. 

Her ses de to super-DX forbindelser, der blev lavet
under sommerens Es-åbninger. Den violette forbindel-
se (4080 km) blev lavet den 12. juli 2006 kl. 14:16 UTC
medens den røde (4293 km) blev gennemført den 25.
juni 2006 kl. 12:25 UTC. Sidstnævnte skulle både være
ny Region 1 rekord og ny verdensrekord på 2 m Es

For 50 år siden

VHF-spalten i OZ fra september 1956 indeholder en
udførlig beretning om EDR's skandinaviske VHF-
dag, der fandt sted den sidste weekend i august
måned. Vejret var skrækkeligt, - blæst, regn og kul-
de gjorde sit til at ødelægge fornøjelsen for de
mange VHF-amatører, der i dagens anledning var
draget i marken med deres field-day-grej. Praktisk
taget alle danske højdepunkter inklusive diverse
vandtårne var besat. Trods vejret og strabadserne
blev der dog kørt adskillige forbindelser. Ikke alle
var dog lige heldige med at få rigget field-day-gre-
jet op. Flere løb ind i en rigtig Tycho Brahes-dag, og
om en af disse uheldige skriver spalteredaktør
OZ5MK:
"Blandt disse var 6LD, der havde tilrettelagt en
større ekspedition pr. lastvogn og scooter til Magle-
høj ved Frederiksværk. Men vognen brændte ved
Frederikssund; og også scooteren "brækkede ned".
Det lykkedes at skaffe en anden lastvogn, hvormed
man ankom til Maglehøj i nogenlunde komplet til-
stand (dog foruden de fleste af masteleddene, som
var tabt bag af den første lastvogn på et eller andet
tidspunkt, inden der gik ild i den). Men da 6LD hav-
de fået de to 6-volts akkumulatorer forbundet til
SM-19 dynamotor-enheden og skulle til at prøve-
køre stationen, var modtageren tavs. En under-
søgelse afslørede, at der var trængt regnvand ind i
MF-dåserne. Og hvorfra skaffer man nye MF-trans-
formatorer på en bakketop i en kold og blæsende
augustaften?"
Testen blev vundet af OZ9AC, der havde slået sig
ned på toppen af Ejer Bavnehøjs udsigtstårn.

Båndrapporter
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Desuden har han under flere åbninger kørt samtlige
call-areas i USA og hundredvis af lokatorfelter i Norda-
merika.
Men det er ikke kun på 6 meter, der har været mange
sensationelle åbninger mellem verdensdelene. Også på
4 meter og 2 meter har sæsonen budt på udsædvanligt
mange Es-åbninger. Mange af disse åbninger har givet
anledning til multihop-udbredelse, - dog desværre
ikke fra Danmark, så vidt jeg kan se ud af de tilsendte
rapporter. I følge Dubus er der også blevet lavet en ny
Es- distanceverdensrekord på 2 meter. Rekorden blev
lavet af YO4FNG (KN44HE) og EA8AVI (IL28GC) den 25
juni 2006 kl. 12:25 UTC. Afstanden mellem de to stati-
oner angives til 4293 km!
I det hele taget er der adskillige 2 meter-QSO'er på
over 3000 km i de rapporter som er gengivet i Dubus.
En anden meget lang forbindelse blev lavet af RA6DA
(KN96SA) og CT1HZE (IM57NH) den 12. juli kl. 14:18
UTC. Distance: 4080 km.

Siden min forrige deadline har der herhjemme været
et par gode dage med Es på 2 meter, nemlig den 26.
juli og 13. august. Situationen i Europa og Nordafrika
under åbningerne den 26. juli er angivet på nedens-
tående kort.

Oversigt over 144 MHz Es-forbindelser i Europa og
Nordafrika den 26.7.2006. Kortet er baseret på rappor-
teringer til http://vhf-contest.com/ . På denne hjemme-
side kan man finde en oversigt over samtlige Es-åbnin-
ger på 2 meter i 2006.

Ved min deadline den 25. august havde jeg modtaget
følgende båndrapporter:

50 MHz:
OZ1IEP har kørt følgende på SSB via Es:
21-06-06: LY2AAM KO35, UY7MM KN98, LZ1QI KN12.
26-07-06: YU6AO JN92.
05-08-06: LA/SM6CMU JP67.
Via MS har Carl kørt:
25-07-06: 4O3T JN92 SSB (ny DXCC - Montenegro).
04-08-06: LA/SM6CMU JP79 JT6M.

Fra OZ6PI/OZ0PI, Henry, har jeg fået en mail hvori han
skriver, at han er helt ny på 50 MHz. Første QSO uden

for OZ blev kørt den 13. maj 2006, og pr. 17. august
2006 var der allerede 1690 QSO'er, 73 DXCC-lande og
23 stor-squares i loggen. Henry har kørt 11 stationer i
Karibien, 4 i Nordamerika, 19 i Afrika samt 12 stationer
i Mellemøsten og Asien. Den 2. juli 2007 kørte Henry
YU6AO, men han ved ikke om stationen tæller til
DXCC før den 4.7.06 på 50 MHz. Jeg er ikke helt klar
over hvad problemet er med YU6AO, men i en medde-
lelse fra ARRL står: The ARRL DXCC Desk announced
yesterday that HF (and 50MHz) QSOs with YU6AO
made on July 4, 2006 and later will count for Monten-
egro credit. HF QSOs with YU6AO made prior to July 4,
do not currently count for DXCC credit. Så der ser ud til
at være noget om snakken.

OZ9PP har under de gode Es-forhold i juli måned kørt
følgende nye DXCC-lande i Karibien på 50 MHz:
12-07-06: FM5JC (FK94), Martinique.
13-07-06: V44KAI (FK87), St. Kitts, Nevis.

FG5FR (FK96), Guadeloupe.
HI3TEJ (FK49), Dominican Rep.
KP4SQ (FK78), Puerto Rico.

Fra OZ5AGJ er der kommet denne rapport indehol-
dende en oversigt over nye felter, som Benny har kørt
på 6 meter:
50 MHz  Es:
19-06-06: LY2AAM KO23.
22-06-06: LY2AAM KO35. SM3RL JP82.
02-07-06: YU6AO JN92.
06-07-06: GM4SIV IO57.
07-07-06: EH5FKX/1 IN81.
11-07-06: TK/F5EMT JN42.
17-07-06: EA6/MØDLL JN20.
50 MHz JT6M MS:
09-08-06: SM6CMU/2 JP86.
10-08-06: SM6CMU/2 JP75.

144 MHz Es:
Den 18. juni var der tilsyneladende 2 Es-åbninger, der
rakte til Danmark. OZ1IEP kørte følgende DX, - alle
med SSB:
18-06-06: Fra 10:11 til 11:18 UTC:
EA1EAJ IN73, EE1URO IN62, EA1EBJ IN73, F1MOZ IN93,

ED1FDY IN53, CT1AL/P IN60, EA4AYW IN70,
EA2RL/P IN83, EA1DDU IN73.

Fra 14:51 til 15:24 UTC:
RA3WDK KO81, RA4AOR LN29 ODX: 2336 km,

UA4ALU LN29, UA3WM KO72, UR5LX
KO70, RA3QTT LO01, RA3GES KO92,
RA3KA KO91, RA3QTT LO01, UA4AQL
LO20,UA3ECB KO82.

Fra OZ6OL er der kommet følgende rapport:
24-06-06: UT5JCW KN64SN, UU7JM KN74BW.
06-07-06: IK0FTA JN61, EB1EHF IN73.
26-07-06: EA4UW IN80EC, EA1ACP IN81QT, EB4GAH

IN80EJ, CT2HSO IN61CC, EB1EHT IN73EM,
EA1BBE IN62BH, EA6DD JM19JK, EA4KR
IN80, EA1KY IN71, TK5JJ JN41, EA1YO
IN73XI, EA5AFP IM98VX, EA3XU JN11CK,
EB3GAZ JN01NJ, EA3TI JN11JT, EA1NQ
IN73, EA1BSH IN53, EA5H IM99TL, CT1ANO
IN51RE, EA1FBU IN52QG, EA1ZN IN52NH,
EB1DEY IN53. Åbningen varede for Hans'
vedkommende fra 10:15 til 13:10 UTC. Alle
QSO'er kørt med SSB.
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OZ1LPR var også med i den gode Es-åbning på 2 meter
den 26. juli. 
Peter skriver i sin rapport bl.a.:

Kørte i dag en super Es-åbning mod EA og IT9. Det gav
3 ny felter: IN71, IN72 og JM67. Kørte 28 stationer mel-
lem 09:04 UTC til 11:39 UTC. Men jeg gjorde en opda-
gelse. Jeg kørte næsten alle qso'er med vertikal polari-
tet. Der var op til 10 dB højere signal på vertikal. Men
det skiftede dog frem og tilbage. Kan yderligere
bemærke: Under ES lyt på FM mellem 145.500 til
145.550 MHz. Der er masser af ES på FM også. Typisk
felter som er svære at få på SSB, fordi der måske kun
er FM-amatører i de felter.

73 de Peter OZ1LPR.
Peters råd er værd at huske på næste gang, der en stor
Es-åbning på 2 meter. Desværre må vi nok vente på en
sådan indtil næste Es-sæson i 2007. 

OZ9PP var også med i den gode Es-åbning den 26. juli
2006. Det blev bl.a. til EB1EB (IN83), EA1FBF (IN73),
EB1TT (IN72) og CT2HSO (IN61) - nyt DXCC.

OZ5AGJ har kørt følgende via sporadisk E på 2 meter:
19-06-06: I7CSB JN71. I8YZQ JN70. I8MPO JN70.

UX0FF KN45.
26-07-06: EA2CCG IN92. EA4ST IN80. EA1ACP IN81.

EA4KR IN80. IT9ESW JM67. IT9VDQ JM68.
EA6DD JM19. EA1BFZ IN81. TK5JJ JN41.
F4BWJ IN93. EA1BEE IN62. CT1ANO IN51.
EA3TI JN11. EB1TT IN72. EB1EB IN83.
EB1MM IN73.

12-08-06: IT9/I3EME JM68. Kom for sent på, ØV....

144 MHz MS:
OZ1IEP har på mode FSK441 kørt følgende MS-forbin-
delser på 2 meter. Der er tale om nye lokatorer til Car-
ls samling samt et nyt DXCC-land (Montenegro), måske
en ny OZ-førstegangsforbindelse?
17-06-06: HA5CRX/9 KN08.
18-06-06: LY/DH8BQA KO23.
15-07-06: LA/PA5DD JP64, RW3XR KO73.
18-07-06: SM3/DL1RNW JP62.
26-07-06: F6BEG/P JN14.
05-08-06: LA/SM6CMU JP67.
07-08-06: RK3PWJ/3 KO98, J48YA KN20, 22:28 UTC

4O3T JN92.
08-08-06: SM6CMU/2 JP86.
09-08-06: RW3AC/1 KO78.

OZ5AGJ har kørt følgende nye felter via FSK441. Et nyt
DXCC-land er det også blevet til:
21-06-06: LY/DH8BQA KO35.
26-06-06: RA3LW KO54.
10-07-06: SM3/DL1RNW JP62. LA/PA5DD JP54. TNX

UFFE.
15-07-06: LA/PA5DD JP64. TNX UFFE.
27-07-06: F6BEG/P JN14.
05-08-06: OH8K KP37.
06-08-06: OH8K KP48.
07-08-06: RK3PWJ/3 KO98.
09-08-06: RW3AC/1 KO78.
10-08-06: OH8K KP49.
11-08-06: EV5M KO53. YO5KUW KN17. YU6/OK1CDJ

JN93.
12-08-06: RW3XR KO73. LA/OH6ZZ KQ41. SV2JL

KN10.

144 MHz tropo:
I august måneds NAC kørte OZ1IEP følgende SSB-
QSO'er på mere end 600 km:
01-08-06: PA5DD JO22, DF0HF JO50, DB6NT JO50,

OK1OPT JN69, OK1DOL JN69, OK1MHZ
JO70, DF9RJ JN68, DL0HOF JO50, ON5AEN
JO10, ODX: DF9IC JN48 800 km, OH0JFP
KP00, ON4PS/P JO20, DJ1HA JO30, DL2KCK
JO31, DC1NNN JO50, SM0DFP JP90,
SM3XGV JP81, SA3S JP71, SM3BEI JP81,
SM3MXR JP80.

432 MHz tropo:
I august måneds NAC kørte OZ1IEP følgende SSB-
QSO'er på 70 cm. Alle distancer er på mere end 600 km:
08-08-06: PA5DD JO22, DG1KJG JO30, DB6NT JO50,

OH0JFP KP00, SM3BEI JP81 ODX: 672 km.

1296 MHz tropo:
OZ9PP har kørt følgende på 23 cm:
18-07-06: G4HUP (JO02) - 774 km, G3XDY (JO02) - 781

km.

Diverse satellitinfo
I juli OZ omtalte jeg et antal cube-satellitter (i alt 13),
som indeholdt sender- og modtagerudstyr med fre-
kvenser beliggende i amatørbåndene, - primært på 70
cm. Opsendelsen af disse små satellitter var planlagt til
26. juli i år. Datoen holdt, men selve opsendelsen gik
galt. Den mislykkede opsendelse skete fra Baikonur kl.
19:43 UTC den 26. juli 2006, og løfteraketten var af
typen Dnepr, et ombygget ICBM (interkontinentalt bal-
listisk missil). 86 sekunder efter starten - kort tid før
rakettens andet trin skulle tage over - udløste man et
"emergency shut-down" af rakettens hovedmotor, og
den styrtede til jorden med samtlige satellitter. Raket-
ten medførte i alt 18 cube-sats.

En ny opsendelse af en Dnepr-raket er planlagt i sep-
tember måned. Denne gang er lasten også et antal
cube-sats (7) foruden en primær last. En del af cube-
satelliterne medfører udstyr, der arbejder i ama-
tørbåndene. Så vidt jeg har fundet ud af, drejer det sig
om følgende:
Navn: Frekvens: EIRP: Modulation:
Libertad-1: 437.405 MHz ~ 0.4 W 1200 bps AFSK AX.25
CAPE1: 435.245 MHz ~ 1.0 W 9600 bps FSK AX.25
MAST: 435.275 MHz ~ 1.5 W 1200 bps AFSK AX.25
CP-3: 436.845 MHz ~ 1.0 W 1200 bps FSK AX.25

I Japan forventer man at opsende en amatør cube-sat
den 23. september 2006. Satellitten har navnet HITSAT
og er bygget af studerende ved Hokkaido Institute of
Technology. HITSAT vil blive opsendt som sekundær
last fra Uchinoura Space Center med en løfteraket af
typen M-V-7. Det planlagte kredsløb er solsynkront og
elliptisk med et perigæum på 250 km og et apogæum
på 600 km. Inklination: 97,8 grader.
HITSAT er en terning med sidelængden 12 cm og en
vægt på 2,2 kg. Den medfører en 100 mW CW beacon
på 437,275 MHz og en FM-transponder med 437,425
MHz downlink og 145,980 MHz uplink.
Projektet har en hjemmeside med adressen:

http://www.hit.ac.jp/~satori/hitsat/index-e.html 

Satellitter
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Oplysningerne stammer fra The Southgate Amateur
Radio Club's hjemmeside, - kig på:
http://www.southgatearc.org/news/august2006/hit-
sat.htm

Dette er det eneste billede af HITSAT, jeg har kunnet
finde. Det stammer fra HITSAT hjemmesiden
http://www.hit.ac.jp/~satori/hitsat/index-e.html (som i
parantes bemærket ikke er særlig informativ).

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

Contestkalender
17. sep. 08-11 UTC OZ Davus Quarterly
19. sep. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
21. sep. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
26. sep. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
3. okt. 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
7.-8. okt.14-14 UTC REF IARU REG 1 432 MHz og op 1)
10. okt. 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
12. okt. 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
17. okt. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
19. okt. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
24. okt. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

1) se regler i dette OZ.

NAC resultater

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

1 OZ6OM JO55EJ 39 29 7658 71642
2 OZ1MG JO65CO 4 4 1678 5495

ODX: OZ6OM - HI3TEJ (FK49EL) 7658 km.
OZ6OM : En contest med fantastiske forbindelser,
HI3TEJ, FG5FR, FM5AA, EA8 og CN kørt, samt KP4 hørt
(2stk.). Der herskede snarere udbredt DX end Contest
stemning på båndet, måske derfor det trods alt mode-
rate antal QSO´er - men hvilke !

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

1 OZ5GX JO57DJ 67 43 7640 150004

2 OZ2LD JO54TU 66 48 7743 146023
3 OZ9PP JO47VA 7 4 7687 54392

ODX: OZ2LD - HI3TEJ (FK49EL) 7743 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 12 5 2311 5907
2 OZ2PBS JO55XJ 13 4 151 2813
3 OZ1EBA JO75JF 7 4 170 2651
4 OZ1DOQ/P JO64GX 7 3 121 1861
5 OZ1MG JO65CO 7 3 92 1797

ODX: OZ2LD - CT1FFU (IM59KJ) 2311 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 42 29 743 31149
2 OZ9KY JO45VX 42 28 787 28608
3 OZ2LD JO54TU 35 225 749 23094
4 OZ9ZZ JO46QK 23 13 719 13172
5 OZ9PP JO47VA 11 8 781 7110
6 OZ9PZ JO56EE 10 7 753 5655
7 OZ0A JO55WL 4 4 237 2416
8 OZ7DX JO66DA 1 1 264 764

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.
OZ9ZZ : Ja, det var jo ikke så galt med forholdene i
aftes.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 8 6 343 6224
2 OZ2TG JO65FP 7 5 356 4852

Husk !
Stof til OZ oktober 

skal være fremme hos 
modtageren:

Spalteredaktører,
Ellen-Sofie, hovedredaktør

m. fl. 
senst d.23. september 

og gerne lidt før.



552 _______________________________________________________________________ OZ September 2006

3 OZ1BGZ JO65AP 4 2 230 1690
ODX: OZ2TG - DL7VTX (JO62TM) 356 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 10 9 669 22280
2 OZ7DX JO66EC 7 6 270 7700
3 OZ9ZZ JO46QK 4 3 237 3804
4 OZ2TG JO65FP 2 1 47 950

ODX: OZ1FF - G0EWN (IO93FK) 669 km.

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

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

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

1 OZ7SKV JO46ML 72 27 720 34246
2 OZ1MFP JO55PG 50 25 626 29553
3 OZ9ZZ JO46QK 41 21 707 23320
4 OZ2PBS JO55XJ 42 21 643 21086
5 OZ1MG JO65CO 37 17 567 16970
6 OZ7EDR JO55EJ 34 18 684 16785
7 OZ5BD JO65AN 33 18 560 16490
8 OZ8ERA JO66HB 28 16 626 13444
9 OZ5ER JO65CT 22 17 590 13279

10 OZ1DLD JO45RL 19 13 609 11548
11 OZ9ZZ JO46QK 21 12 691 10294

ODX: OZ7SKV - OK1RI (JO60RN) 720 km.

OZ1MFP : Ny 12 el yagi bom 10 meter.  OZ5BD : Stop-
pet tidligt pga. regn og tordenvejr Men ellers OK for-
hold

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

1 OZ9KY JO45VX 174 61 823 100242
2 OZ1BEF JO46OE 143 55 814 87209
3 OZ1IEP JO55XU 149 57 800 84055
4 OZ1ALS JO45VA 127 43 721 68619
5 OZ2TF JO46PE 113 43 760 65613
6 OZ4VW JO45UT 58 33 672 34054
7 OZ6EI JO45TT 8 6 352 4056

ODX: OZ9KY - DF9RJ (JN68GS) 823 km.

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

1 OZ1MFP JO55PG 52 26 720 27768
2 OZ1DLD JO45SK 41 23 7113 24453
3 OZ6HY JO45WA 35 19 595 19345
4 OZ2GM JO56DT 27 14 394 12180
5 OZ2PBS JO55XJ 28 13 508 11518
6 OZ5ER JO65CT 25 14 622 11212
7 OZ7SKV JO46ML 21 13 380 10641
8 OZ1MG JO65CO 31 12 436 10349
9 OZ9PP JO47VA 15 13 684 10259

10 OZ4DR JO55UM 20 12 466 9367
11 OZ1AOO JO65GR 14 7 428 5396

ODX: OZ1DLD - SM3LBN (JP80IO) 7113 km.

OZ1MFP : 4x14el yagi

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

1 OZ9KY JO45VX 112 48 733 65852
2 OZ1IEP JO55XU 62 34 673 35316

ODX: OZ9KY - DL0EE (JN49GK) 733 km.

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

1 GX7VHF JO01OV 73 56 7057 135177
ODX: GX7VHF - HI3TEJ (FK49PT) 7057 km.

GX7VHF : 73 Contacts 34 DXCC's 56 Locators.  ODX
HI3TEJ in FK49  7057 Kms. Excellent DX conditions with
EH8BPX, KP4EIT, WP4MX, WP3UX, FM5AA worked.
We were able to work also OH and SM and heard no
other stations from Scandinavia except LA4LN. A very
crowded band with many stations calling "CQ outside
Europe".  Band open virtually all the day and LZ, SV
still going strong after the contest ended Good Trop-
hosheric and E's conditions at the start of the test, gave
us some solid contacts into GM and EI.

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

1 OK1RI JO60RN 140 56 881 92690
2 PA4PS JO33GH 69 36 1249 39157
3 DK0LX JO53HR 59 34 653 36988
4 DL0SWG JO64CB 68 30 665 36876
5 DL0VV JO64AD 62 32 677 36065
6 SP2IQW JO94GM 43 24 734 29559
7 SP2FAV JO94MA 41 23 746 29512
8 DL5AG JO63CT 52 29 641 29162
9 DL6BCT JO43LD 50 26 701 27264

10 DL1TX JO53AN 40 21 614 23097
11 LY2SA KO14LL 32 21 723 21574
12 PA5DD JO22IC 24 13 689 16996
13 ON5AEN JO10VW 20 13 791 16367
14 SQ3MU JO72PR 20 15 609 14322
15 YL2GJW KO06RM 23 11 538 12225
16 DL1OJ JO42QI 12 7 544 7349
17 SP1YSZ JO73GJ 11 7 595 6903

ODX: PA4PS - OE5XBL (JN68PC) 1249 km.
DL1TX : Very strong rain.

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

1 DJ8MS JO64AD 47 35 877 34327
2 DA0T JO43VI 44 27 729 27237
3 RX1AX KO59EW 18 10 497 10005
4 SP1YSZ JO73GJ 4 4 294 2785
5 DL1HTO JO61CU 4 3 397 2640
6 YL2GJW KO06RM 3 2 538 1872

ODX: DJ8MS - F1ISM (JN09VK) 877 km.

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

1 DF9IC JN48IW 24 18 809 21028
2 DJ8MS JO64AD 18 14 543 12069
3 DL0VV JO64AD 14 13 509 10324

ODX: DF9IC - SM7ECM (JO65NQ) 809 km.

Contestindbydelse:
Regler for IARU REGION I UHF/Microbølge oktober
contesten.

1.Deltagere
Alle licenserede amatører i Region I kan deltage i den-
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ne contest. Multi-operatørstationer kan også deltage
under forudsætning af, at der kun anvendes eet kal-
designal i løbet af testen. Deltagerne forventes at
overholde både reglerne og ånden for denne contest,
og der må ikke bruge større  effekt end tilladt i pågæl-
dende land. Stationer, der opererer med speciel tilla-
delse for særlig høj effekt, kan ikke opnå placering i
contesten.

2.Sektioner
Contesten består af følgende sektioner:
1)   Stationer med single operator uden hjælp under
contesten.
2)   Alle andre deltagere.
For 432 MHz og for højere frekvenser op til 10 GHz vil
der være to sektioner, som beskrevet ovenfor. Yderli-
gere vil der være to sektioner, som beskrevet ovenfor,,
for den kombinerede gruppe af amatørbånd over 10
GHz, den såkaldte millimetergruppe.
Der må kun anvendes én sender ad gangen.
Alt udstyr på en station (sendere, modtagere og anten-
ner o.s.v.) skal placeres inden for en cirkel, der ikke må
være større end 500 m i diameter.
Deltagende stationer skal sende fra samme lokalitet
under hele contesten.

3.Tidspunkt for contesten:
Contesten starter på den første lørdag i oktober.
Conteststart  i år altså lørdag den 7. oktober 2006. 

4.Contestens varighed:
432 MHz og op Contesten afholdes fra lørdag den 7.
oktober kl. 14.00 2006 til søndag den 8. oktober kl.
14.00 2006.

5.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 points en gang, og
dubletter skal markeres tydeligt. Kontakter via aktive
repeatere giver  ikke points.

6.Modulationsmåder:
Der må anvendes følgende: A1A, J3A eller F3E (G3E).

7.Rapporter:
Der udveksles følgende rapporter: RS eller RST efter-
fulgt af et serienummer begyndende med 001 og øget
med 1 for hver ny kontakt. Der udveksles endvidere
fuld Locator (6 tegn) - (eksempel 59003 JO20DB eller
579123 IN55CC.

8.Points:
For amatørbåndene op til og med 10 HGz gives der eet
point pr. km. Den beregnede afstand afkortes til nær-
meste hele kilometer, hvorefter der tillægges 1 km.
Centeret for hver locator firkant er udgangspunkt for
målingen af afstanden. 
For at muliggøre sammenligning af contestresultater-
ne skal omsætning fra grader til kilometer foretages
med en faktor 111.2

For den kombinerede gruppe af amatørbånd over 10
GHz vil slutresultatet være summen af points på de
enkelte bånd multipliceret med nedenstående fakto-
rer:

24 GHz 1 x 120 GHz 5 x
47 GHz 2 x 145 GHz 6 x
75/80 GHz 3 x 245 GHz 10 x

9.Log
Logs skal udfyldes i digital/elektronisk form som anført
under punkt 12. Loggen skal sendes til den nationale
VHF manager og må ikke være datomærket senere
end den anden mandag efterfølgende contest-week-
enden (8. oktober 2006). 
For sent indsendte logs vil ikke blive medregnet. Ved
fremsendelse af logs har deltagerne samtidig aner-
kendt en accept af contestreglerne.

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.

Hver VHF-Manager har ansvaret for overvågning af
contesten. Andre overvågningsstationer kan udpeges,
men disse stationer kan ikke deltage i contesten.
Den nationale VHF-Manager er ansvarlig for diskvalifi-
cering baseret på grundlag af denne overvågning. 
En kontakt, der kræves points for, skal diskvalificeres
ved enhver indført fejl.

Points krævet for en kontakt med en tidligere kontak-
tet station (dublet) vil blive straffet med en reduktion
på 10 gange det krævede pointtal. En fejl indført i
loggen af en station vil medføre tab af alle points for
den modtagende station.

11.Diplomer
Vinderen i hver sektion (to på hvert bånd) vil modtage
et diplom.

12.Logs
Logs indsendes i digital form (REG1TEST format).

13.Fremsendelse af logs

Logs til:   oz5tg@post2.tele.dk
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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 10 fortsat

Alle slags nøgler
Utallige variationer af simple mekaniske 'kontakter'
kan opfindes. Næsten enhver tænkelig bevægelse kan
bruges til at betjene 'kontakten': op og ned, sidelæns,
skubbe, klemme, vride osv. De kan aktiveres via: men-
neskelig  handling (finger, hånd, arm, fod, læber, hals,
åndedrag osv.), mekaniske eller elektromagnetiske
handlinger (fx via et relæ for at fordoble nøglings-
mønstret via et andet kredsløb), osv.
For de handicappede er der opfundet flere forskellige
nøgler der kan tastes via trykket fra åndedrag på et
membran eller stempel, osv. Nogle af de interessante
design i den senere tid udnytter fordelen ved kredsløb
der bruger ting som 
a) afbrydelse af en lysstråle med fingeren der banker
på en fotofølsom celle, 
b) ved ændring af kapaciteten eller modstanden ved at
bevæge fingeren tæt på, eller berøre et fast metalun-
derlag let, 
c) tonen af en menneskelig  stemme der 'brummer'
Morsekoden på kort afstand fra en lille mikrofon, og
andre mulige midler der kan kontrollere nøglingen.
Hvordan klassificerer man sådanne enheder?

Andre slags manuelle nøgler
'Double Speed' nøglen - 'Sideswiper'
Hvornår den første 'sideswiper' blev opfundet synes
ikke at være kendt. Den er baseret på idéen, at side-
værts håndbevægelser skulle være lettere og måske
hurtigere end op-og-ned bevægelserne. I henhold til
notater fundet, og venligt afleveret af Jerry L. Barta-
check, KD0CA, tog J. H. Bunnell Co. patent på deres
nye 'double-speed' nøgle i 1888, og fortalte at den var
udviklet for at overvinde telegrafistlammelser eller
'glas arm'. I dag kaldes den type lidelse for 'håndrods
tunnel syndromet'. De der brugte denne nye nøgle
fandt ud af at påstanden var sand, at sideværts
bevægelser er meget mere behagelige og naturlige,
og at det modvirkede eller reducerede risikoen for
glasarm meget. 
Denne nøgle blev på et tidspunkt populær og blev ofte
kaldt en 'sideswiper', og sommetider for en 'cootie
key'. Imidlertid var Bunnell's nøgle temmelig dyr, men
var let at efterligne. (Fortsættes)

Udskrivning Deutscher Telegraphie-Contest (DTC)
Dato/tid Altid 3. oktober, 07:00 - 09:59 UTC
Frekvens 3510 - 3560, 7010 - 7030 kHz
Mode CW
Regler Se OZ-2005/9

Log Senest 31. oktober hos:
Uwe Hiller, DK3WW, Postfach 39 02 68, D-
14092 Berlin

Eller E-mail til dtc@agcw.de

Nordiske resultater i følgende contests
AGCW-Handtastenparty 40m, 03.09.2005
Klasse A og B: Ingen nordiske deltagere.
Klasse C, 11 deltagere:
Score / Call / Name / Age
Nr. 01 194 DJ6BQ Yuri 50
Nr. 05 135 OZ1CAR Jens 64

Deutscher Telegrafie-Contest 2005
Klasse 1, 31 deltagere:
Call / Score
Nr. 01 DL5CL 144
Nr. 20 OZ7KDJ 38
Klasse 2 og 3: Ingen nordiske deltagere

EUCW 160m contest 2006
85 Deltagere
Score / Call / Club / QSO / Points / Multis / Class
Nr. 01 9666 9A1AA 9ACWG 159 358 27 A
Nr. 49 840 OH5PT NM 23 70 12 D
Nr. 63 396 SC0AG SCAG 18 44 9 B
Nr. 65 336 SM5QU NM 16 48 7 D
Nr. 72 182 SM7EH NM 13 26 7 D

Schlackertasten-Abend 15.03.2006 (‚Bug-Party')
60 Deltagere
Call / QSOs / Bonus / points / Key
Nr. 01 DF0AGC 62 5 67 BK-100
Nr. 16 SM7BVO 39 5 44 Vibroplex
Nr. 24 OZ1CAR 31 0 31 Vibroplex
Nr. 30 SM7NDX 24 0 24 Vibroplex

YL-CW-Party 2006
Klasse YL, 19 deltagere
Score / Call / Name
Nr. 01 146 DL8DYL Irina
Nr. 09 84 OZ7YL Svata
Nr. 11 77 SM5NZG Heide
Klasse OM, 49 deltagere, ingen nordiske deltagere

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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Lytteramatøren
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk

Redaktion:

Fyrskibe
I sidste OZ var der vist QSL-kort fra fyrskibe, dette har
medført E-mail, fra en medamatør der også havde
været operatør på fyrskibet SKAGENSREV i Ebeltoft,
rart med lidt respons, så man kan se at spalten bliver
læst.

Fra Spanien har jeg modtaget dette QSL fra fyrweek-
end 2005

Svensk-engelsk IOTA ekspedition er :
Aktive fra Kiriwnaq OC-115 2-10 Oktober samt OC-153
Daru 11-14 Oktober. Expeditionen består af Hasse
SM6CVX, og Vincent GØLMX og Derek G3KHZ, de
arbejder på alle bånd med SSB og CW, specielt på
IOTA-frekvenserne.

Fyrweek-enden den 19-20 august
Var her med blandet fornøjelse, der var meget QRN,
samt skiftende modtagerforhold her på QTHen, så det
blev ikke til mange QSOer, men man må håbe på bed-
re forhold næste år, for de som lyttede efter IOTA sta-
tione var der da nogle øer med fyrtårne 

OZ7DAL bør naturligvis ikke mangle i serien med QSL
fra fyrskibe

Cuxhafen har også et en Fyrskibsstation

Båndrapport fra OZ-DR2197

Call DATO/UTC MHZ INFO
OD5NH 05.06/1506 18
OD5NH 10.06/1506 14
8P6QM 18.06/1306 21 MM-NET
TI4CF 08.07/0514 7
T7ØHQ 09.07/1004 28 QSL: T7ØA
9H1DQ 13.07/1100 29 FM
HBØCC 21.07/1611 7
KP2/AA1BU 22.07/0517 7

Endnu et Fyrskibs QSL

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL

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

Redaktion:

Allerførst skal jeg beklage at der ikke var en QRP spal-
te i august nummeret men det er småt med stof i som-
mermånederne.

Lav hastigheds morse
Fra Kent i det sydlige england er G3ROO Ian,
regelmæssigt aktiv med CW QSO'er i lav hastighed,
Omkring 3.564 MHz kan man træffe ham de fleste
aftener cirka kl 17.30. Man er meget velkommen til at
kalde ind. Det er jo en god chance for at få trænet lidt
med nøglen.  

November QRP forum
Traditionen tro er der i forbindelse med Amatør Træf
Fyn, søndag den 5. november, igen QRP forum. Vi glæ-
der os igen til at se jer alle sammen til nogle uformelle
timer med snak om løst og fast.  Vi arbejder også på at
få et eller flere indlæg, som det sidste år med SM7 - - -
Olof. Da der er kommet mange positive tilbagemeldin-
ger.

Power / SWR meter kit
KD1JV, Steve, har for et stykke tid siden, konstrueret et
kombineret power og SWR meter kit som QRP gruppen
4SQRP, The scorpions i Arizona, nu sælger som et kit
med alle komponenter. De har i øvrigt også andre kits
på deres hjemmeside. 

Det er en meget kompakt sag der bruger en række lys-
dioder til at læse power og SWR ud i binær format. Så
der er rig lejlighed til at få øvet dette. Denne
udlæsningsform gør dog samtidigt at det nødvendige
kredsløb bliver noget mindre, så meteret er særdeles
portabelt.  Se mere på http://www.4sqrp.com/

QRP hjemmebryg Side
I0SSK, Allesandro  Har startet en hjemmeside op på
Engelsk hvor han giver et godt bud på blandt andet
isætning af et løst lowcost Collinsfilter i en FT-817 og

der er samtidigt en del materiale omkring QRSS CW
som kan være til inspiration. 
http://www.eco-lavoro.com/i0skk/

En endefødet antenne i en robåd?
Ja det lyder nok mest som en vittighed, men N0LX,
Jake, har i længere tid leget med en 11 meter mast i en
robåd. Her har han brugt en forkortet halvbølgemo-
nopol og har opnået ganske fine resultater. Han har
lavet selve antennen af almindelig monterings tråd
med to forkortnings spoler. 

På spolerne har han lavet udtag så antennen kan til-
passes det bånd han ønsker at køre.  Og samtidigt har
han placeret en hjemmelavet tuner i bunden af anten-
nen, der er meget lig den mirakelwhip for fattigrøve
som OZ7TA, Jørgen bragte i OZ for nogle år siden. 

Jake har også beskrevet en del andre QRP oplevelser.
Specielt hans udgave af HF-portabel på vandretur hvor
han bruger en ballon, er absolut læseværdig. Se mere
på http://hometown.aol.com/n0lx/hamradio.html
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The Black Widow Paddle
W5JH, Radio products er kommet med et nyt manipu-
lator kit, i messing og som fylder 8 x 8 cm.  

Udover at være meget udførligt og velkonstrueret,
er der en del billeder og hele byggebeskrivelsen er
lagt ud på internettet, så der er en god basis for et
selvbygge projekt hvis man har mod på at gå i gang
med at arbejde lidt med filebænken. Hvis du ikke
kan finde byggebeskrivelsen, kan jeg hjælpe med
en papirkopi.
Se mere på:
http://www.w5jh.net/Black_Widow.htm

Svensk komponent forhandler
På det store internet er der kommet en ny svensk
stumpehandler. Han koncentrerer sig i første omgang
mest om aktive komponenter men der er lidt af hvert
på hjemmesiden. 
Se mere på:
http://hem.passagen.se/communication/component.html

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

Redaktion:

RÆVEJAGTER I NORDSJÆLLAND
EFTERÅRET 2006
Ja, så skal vi igang igen, og som sædvanligt er alle
interesserede velkomne. Rævemodtagere kan lånes på
startstedet.

Første udsendelse er kl. 10.00, og derefter hvert 5'
minut til kl. 12.00. Der vil normalt være 5 ræve med
tidsregistrering.

Programmet ser således ud:
Søndag d. 24. september i Nyrup Hegn          
Søndag d.  8.  oktober     i Danstrup Hegn
Søndag d. 22. oktober     i St. Dyrehave
Søndag d. 29. oktober   Sjællandsmesterskab,  se speci-
el information i  OZ.         
Søndag d. 12. november i Farum Lillevang                     
Søndag d. 26. november i Ravnsholt skov
Søndag d. 10. december  i Krogenberg Hegn   

Mødestederne er de sædvanlige:
Nyrup Hegn; ved Gurre Kirke.
Danstrup Hegn; 1' park. plads på Fredensborgvejen.
Krogenberg Hegn; ved Marianelund (kro).
Farum Lillevang; 2' park. plads fra Farum Kaserne, på
vejen mod Slangerup
Ravnsholt; park. pladsen for enden af Hyrebakken
midt i skoven.
Kør ind fra syd, forbi Bregnerød Kro.
St. Dyrehave; 2' park. plads fra Hillerød på Kongevejen.
Kort over skovene kan købes i de lokale orienterings-
klubber, kontaktadresserne kan findes på www.dk.ori-
enteering.org

Hvis du har spørgsmål om rævejagterne, er du velkom-
men til at ringe eller maile til undertegnede.

VY 73 de
OZ8FG Franz Primdahl, 

Odinsvej 68, 
3000 Helsingør

tlf. 49 20 04 09, 20 23 52 09  
oz8fg@privat.dk

DM i rævejagt 2006.
Årets DM blev afholdt i området syd og øst for Holste-
bro, med start fra Mejdal Camping.
I alt 29 deltagere fordelt på 11 hold var mødt op, på
trods af udsigt til kraftige byger. Undertegnede havde
i hvert fald løbet spidsrod mellem kraftige tordenby-
ger for at få antennerne sat op...

DM vinder 2006 Egon,Stig Kjeld og Karen fra Tønder



2. pladsen OZ1BEW/Henrik og OZ1JOM/Lars 
fra Herning

Da jagten nærmede sig, klarede det op, så jagten kun-
ne afvikles stort set i tørvejr. 
Grejet fungerede også upåklageligt, så jagten blev
afviklet til alles tilfredshed.

3.pladsen.  Michael og Holger fra Tønder

Som arrangør takker jeg for tilslutningen!
VY 73 de OZ1FSM / Allan.

558 _______________________________________________________________________ OZ September 2006

Samlet resultat, DM 2006:

Navn: By Ræve Tid Plac.
Egon, Stig, Kjeld, Karen Tønder 10 4:19:36 1
Henrik/OZ1BEW, Lars/OZ1JOM Herning 10 4:34:18 2
Michael, Holger Tønder 10 4:55:18 3
Henrik/OZ2HFS, Kurt Herning 10 5:12:17 4
Niels Ivan/OZ1BZS, Jan/OZ5JR Herning 10 5:12:29 5
Arne/OZ9VA, Peter/OZ4QX Birkerød 10 5:26:25 6
Jeppe, Mogens, Kristoffer Herning 10 5:53:56 7
René, Erik, Alfred, Peter Tønder 10 5:57:42 8
Esben, Jette, Ove, Asbjørn Tønder 10 6:08:57 9
Jacob, Søren Tønder 10 6:20:00 10
Villy, Anette Give 8 5:49:02 11

En udførlig resultatliste vil kunne ses på http://www.qsl.net/oz7fox/, for både nat-
jagt, dagjagt og det samlede resultat.

Amatørradio og computer
Kasper Myram, OZ8AAZ
Præstegårds Alle 17
2700 Brønshøj
E-mail: OZ8AAZ@edr.dk

Redaktion:

Med sommeren definitivt på hæld og mørkere tider
foran os er der ikke noget som en go' gang eksperi-
menteren til at bringe lyset frem. Desværre er der
mange der afholder sig fra at gøre de store eksperi-
mentelle sværdslag på computeren, da det er et værk-
tøj man ikke har råd til ikke virker. Alternativet er at
købe flere computere, hvilket hurtigt kan blive dyrt og
gamle aflagte maskiner lider ofte under alt for få
kræfter.
Heldigvis er der efterhånden kommet ganske potente

muligheder for at udnytte en enkelt computer til både
forsøg og eksperimenter - uden risiko for at forstyrre
driften af basis-systemet.

Den "#¤%"#¤% registreringsdatabase
Mange af os har sikkert været med siden Windows 95
og givetvis osse før. Dog var det med netop '95's intro-
duktion, at der for alvor kom skrev i udbredelsen af
computere, og det var skam osse et meget smart
system set fra brugerens synspunkt.
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Under motorhjelmen var Windows dog bestemt ikke
noget at råbe hurra for (hvem har ikke mange gange
bandet over bla. Blue Screen of Death?), og de grund-
læggende fejldispositioner har været med helt frem til
Windows Vista, som skulle være på gaden sidst på året.
Især har registreringsdatabasen givet anledning til
mange kvaler, selvom princippet måske var godt nok -
af uransaglige årsager har man stædigt holdt fast i
denne temmeligt sårbare grundsten i Windows selvom
utallige problemer kan føres tilbage til denne.

Der er mange andre eksempler på sårbarheder, men
brugerfladen er nu engang det folk har vænnet sig til,
og de færreste står derfor på spring til at skifte til
andre systemer. Man har simpelthen vænnet sig til fej-
lene, og sørger simpelthen for at bruge systemet på en
måde, så man ikke risikerer at falde i fælderne.

Så skal der eksperimenteres
Enten har man hidtil ganske simpelt afholdt sig fra at
bruge sit computer til eksperimenter eller osse har man
levet med at skulle gen-installere styresystemet med
jævne mellemrum. Uanset metode er det generende
og der har såmænd osse været mange software-lappe-
løsninger over årene. For nogle år siden begyndte der
at komme produkter på markedet, der tog fat om næl-
dens rod med en noget mere drastisk metode: Virtua-
liseringssoftware. På et allerede fungerende system
simulerer man en pc med periferi-udstyr og hele
pivtøjet. Som man måske kan tænke sig er det noget
der trækker tænder ud, og i de første udgaver var det
osse så som så med anvendeligheden med mindre man
da var udstyret med grej i det helt tunge klasse. Der-
udover kommer ekstra udgifter til nye licenser, da man
jo principielt installerer en ekstra maskine.

Kræver en kraftig pc
Moderne computere er dog efterhånden så kraftige at
man stort set ikke oplever nogen forringelse i bruger-
oplevelsen selvom man faktisk kan sige, at der kører to
systemer på en maskine - jeg har selv Pentium 4,
3.2GHz og 2GB RAM, hvilket afvikler en virtuel pc uden
nogen problemer.

Fordelene er absolut til at tage at føle: Man kan lyn-
hurtigt installere en "ny" computer, og eksperimente-
re løs uden man på noget tidspunkt står uden et vel-
fungerende (underliggende) system. Man kan eksperi-
mentere med mange forskellige systemtyper (sålænge
de virker på x86 CPU) uden at skulle geninstallere hele
maskinen, og man kan - ikke mindst - flytte rundt på
disse virtuelle maskiner fra computer til server og til-
bage. På intet tidspunkt skal man frygte, at den oprin-
delige installation bliver kompromitteret ved installati-
on af alle mulige programmer man ønsker at prøve af.

Kom igang med virtuelle maskiner
Hvis man selv vil prøve (og vel at mærke har en for-
holdsvis moderne maskine), så er der forskellige mulig-
heder - også uden at skulle betale en krone. En af de
ældre spillere på markedet er VMware, der for nyligt
lanceret deres Player-version, som giver mulighed for
at afvikle en virtuel maskine og ikke meget mere. Hent
programmet på:

http://kortlink.dk/2xwb
og hent dernæst en virtuel maskine på:

http://kortlink.dk/2xwc.

Selve programmet fylder omkring 30MB og den virtu-
elle maskine omkring 260MB... og der er vel at mærke
tale om en fuldt installeret computer!
Fra førnævnte link er vej videre til andre typer af
maskiner lige til at downloade og prøve af. Det tager
ikke lang tid før man bliver fortrolig med VMware, og
snart vil man selv lave en virtuel maskine med eksem-
pelvis et friskt Windows-system. Til det formål skal man
dog bruge en tom 'disk' og en smule customisering af
systemets konfigurationsfil. En rigtig god vejledning
(på engelsk) findes på http://kortlink.dk/2xwd.

Ingen undskyldninger for ikke at prøve
Selvom hardwarekravene som udgangspunkt er kriti-
ske er de absolut ikke umulige - om ikke andet, så har
man ihvertfald en undskyldning for at få anskaffet sig
en ny maskine. De seneste år har mange eksperimenter
været på basis af en større maskinpark, der så har ind-
befattet en maskine nærmest til hvert formål med en
betragtelig elregning som resultat. Andre dristige har
prøvet sig frem med dualbooting, hvor flere forskelli-
ge systemer har været installeret og skiftet imellem
hver har været ved opstart af computeren. Alle meto-
der er både gode og gyldige, men ingen giver dog
samme flexibilitet som virtualisering.
Af samme årsag ser man derfor virtualisering blive
brugt meget i professionelle installationer, hvor store
maskinparker bliver udskiftet med enkelte store serve-
re, hvorpå man installerer selve produktionssystemer-
ne som virtuelle servere. Denne teknik er både simpel,
stabil og tilgængelig... også for os med mindre formål.
God fornøjelse med eksperimenterne!

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse august s 516
Med en lysegul baggrundsfarve
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SSTV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk

Redaktion:

Båndrapport.
Jasta testen åbnede med gode forhold på 20m. De
højere bånd var dog ikke så gavmilde.
På 10m var der lidt aktivitet et par dage og på 15m så
jeg ingen SSTV signaler de dage jeg lyttede. Måske er
der andre som har kørt stationer på 15m under JASTA
testen?
Af det lidt mere sjældne kan nævnes: HL5BLI, JA0SC,
JA0AKM, CN8KD, JA1HBY, JA1BDD, NL7Z(se foto). Ja
jeg kunne blive ved!

NL7Z fra Alaska blev kørt under Jasta testen. Læg
mærke til at YU6AO også prøver at kalde ham.

Der var naturligt meget QRM under testen.

JASTA testen.
I år tror jeg den har slået alle rekorder. Selv om det var
2m så måtte lægge frekvenser til alle de stationer som
var aktive i testen. Alle verdensdele har jeg set på min
monitor så man kan blive helt misundelig. Håber det
vil gentage sig under den danske test næste år. Der har
været aktivitet hele døgnet rundt og kun nogle få
dage har forholdene været nede. Mange stationer har
i skrivende stund over 2000 QSO i loggen 

SSTV fra ISS.
SpaceCam1 som SSTV systemet kaldes på Den Interna-
tionale Rumstation har været afprøvet et par gange
den 12. og 13. august. Der er indløbet flere rapporter
(Se foto fra ISS). RV3BS, Pavel har tilsluttet computeren
med SSTV softwaren til den transceiver som også bru-
ges til Packet. Frekvensen er tilsyneladende 145.800
MHz.
Der vil kun blive sendt SSTV billeder i astro/kosmo-nau-
terne's fritid og der er ikke noget tidsplan for øjeblik-
ket.

Ellers er det planen at kameraet skal pege ned på jor-
den og sende flere hundrede billeder automatisk hver
dag.

Kosmonaut Pavel Vinogradov sender SSTV. I midten af
billedet ses den Laptop som bruges til at sende SSTV

med.

Nyt DXXC land.
Som du sikkert har læst er Montenegro kommet med
på DXCC listen (nr. 336).
Heldigvis har der også været SSTV aktivitet derfra.
UY6AO har været en del aktiv og flere OZ fik kørt ham
i JASTA testen. Bo, OZ8ABE var også en af de heldige
(Se foto).

Bo fik en ny DXCC på SSTV

OZ6SSTV virker igen
SSTV Robotten OZ6SSTV på 50.510 MHz, har været
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Det nostalgiske hjørne
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

Gamle, næsten glemte antenner. W3EDP-antennen.
Da amatørvirksomheden i Esbjerg begyndte at komme
i gang igen efter krigen, var der en del amatører, der
benyttede en lidt ejendommelig antenne. Jeg kom
jævnligt på besøg hos flere af de gamle amatører fra
før krigen, blandt andre OZ8E og OZ2HG, og de benyt-
tede en antenne, de kaldte W3EDP-antennen. Den var
ikke omtalt i nogle af de OZ'er, jeg var i besiddelse af
(jeg blev meldt ind i EDR i slutningen af 1944), og den
var heller ikke i EDR's håndbog fra samme år. Der var
altså noget mystisk ved den, men de der kørte med
den havde udmærkede resultater, så den måtte jo vir-
ke godt. Jeg kunne blot ikke gennemskue teorien for
den dengang, så jeg brugte den ikke selv.

Den bestod af noget, der lignede en svingningskreds,
men egentlig ikke fungerede som sådan. Fra den ene
ende udgik den egentlige antenne, der var 84 fod =
25,6 m lang. Fra den modsatte ende udgik en "mod-
vægt", der på 80 m og 40 m båndene skulle være 5,2
meter lang og på 20 m være 2 meter lang. På 10 m
båndet kunne man helt undvære denne modvægt eller
bruge den samme som på 80 m og 40 m båndene. 
Modvægten skulle helst være vinkelret på selve anten-
nen, men de amatører, hvor jeg så den, havde den
indendørs, langs gulvpanelet, og selve antennen
udendørs, naturligvis. 

W3EDP-antennen er, som navnet lader formode, udvik-
let af W3EDP, H. J. Siegel omkring 1932-34, og den blev
første gang beskrevet på dansk i OZ april 1936. Han
prøvede alle de dengang kendte former for trådan-
tenner, men han syntes ikke, at der var nogen af dem,
der opfyldte hans forventninger, selv om han efter-
hånden havde brugt over 1000 fod antennetråd under
sine forsøg. Derefter satte han sig for at udeksperi-
mentere en antenne der 1) kunne bruges på alle hf-
bånd uden særlige dikkedarer, 2) havde en til de for-
skellige bånd passende udstrålingsvinkel, 3) havde en
god virkningsgrad. 

Han gik nu eksperimentelt frem på følgende måde. En
trådlængde på hundrede fod = 30,4 meter blev sat op
mellem hans master i en højde af 20 fod = 6,08 meter
og afprøvet på 40 m båndet gennem flere uger. Han
noterede sig signalstyrkerne og sammenholdt dem
med forholdene på båndet i øvrigt. Derefter klippede
han 4 fod af og gentog forsøget. 

Han blev nu ved med samme procedure, indtil han hav-
de prøvet næsten enhver rimelig antennelængde. Det
viste sig da, at en længde af 84 fod var den optimale.
På lignende måde fandt han frem til modvægtens
længde.

Han var klar over, at antennens højde over jorden hav-
de indflydelse på udstrålingsvinklen, men han mente
også at trådens længde spillede en rolle i denne for-
bindelse. (Det er efter min mening, ved horisontale
antenner, kun tilfældet, hvis de er meget lange, long
wire, Beveridge og den slags).

Han fandt frem til, at antennen virkede bedst, hvis
kondensatoren var lille i forhold til det benyttede
område. En 250 pf  drejekondensator kan bruges på
alle områder fra 10 til 160 m. Spolerne skulle derimod
skiftes. Som rettesnor kan følgende spoledata anven-
des:

3,5 MHz: 21 vindinger 14 el. 16 SWG emaljeret på 2
tommers diameter, spacing mellem vindingerne = tråd-
diameteren. På samme måde 7 vindinger ved 7 MHz, 5
vindinger ved 14 MHz og 3 vindinger ved 28 MHz, men
her ½ tommes spacing mellem vindingerne.

nede fra den 11. til 21. august. Efter en reparation hos
OZ1JTE, En MEGET STOR tak til Thomas som fik liv i
radioen igen. Flere småfejl samt en kortsluttet PA trans
er blevet udskiftet.
Udgangseffekten ligger indtil videre på ca. 25 W. Men

når det ekstra PA trinnet er klar vil den komme op på
fuld effekt. Men det vigtigste er at den er oppe igen
og vi må håbe at der endnu kan blive lidt åbninger på
6m. Under sommeren åbninger blev den flittigt brugt.

Vy 73 de OZ9AU
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EDR nyt
Hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Mail: OZ8XW@edr.dk

Redaktion:

Kredsen kobledes induktivt til PA-spolen således at
modvægten tilkobledes til den ende af spolen, der var
nærmest ved PA-spolen og selve antennen til den "kol-
de" ende. I dag ville man vel prøve med en linkkobling
fra et coaxkabel.
Som ovenfor nævnt mente OM Siegel, at netop
trådlængden 84 fod var særlig gunstig for udstrålings-
vinklen. Det skal nok forstås således, at han mente, at
den f. eks på 80 m havde en høj udstrålingsvinkel, god
for forholdsvis lokale QSO'er, og at den på 20 0g 10 m
havde en lav udstrålingsvinkel, god for DX. Desuden
mente han at have konstateret, at den havde en meget
svag "jordbølge". Jeg kan ikke rigtigt se, om der er
hold i dette, men du kunne jo prøve den.

En ting, der er speciel, er at "svingningskredsen" ikke
selv skal stilles i resonans, men skal stilles således at
dens resulterende reaktans bevirker at hele systemet er
i resonans, således at der er max. spænding i begge
endepunkter. Man kan afstemme efter max. belastning
af PA-trinnet, eller man kan afstemme efter max.
strøm på 160, 80 og 20 m (pære ell. varmetrådsamper-
emeter) og max. spænding på 40 og 10 m (glimlampe).
Hvis du kører med rimelig høj effekt, skal du passe på,

at dit EDB-udstyr ikke står for nær antennen, da du
ellers risikerer at brænde portene af. Dette gælder i
øvrigt ved alle antenner, der føres højimpedansede ud
af sender eller afstemningsled. Af skade bliver man
klog, men sjældent rig. Det måtte jeg selv sande, da
jeg engang måtte tage en tur til Kiel for at få repare-
ret min tyske computer. Tag også højde for, at spænd-
ingen ved enden af modvægten er lige så høj som i
antennens endepunkt.
En anden ulempe er, at modvægten udstråler en del af
effekten, og det kan give bøvl med naboerne, hvis man
bor i en etage-ejendom. 8E, Carl Andersen, f. eks. boe-
de oprindelig højt i en sådan, hvor han havde sat
antennen op tværs over Nørregade. Det gav ham en
kolossal mængde gode DX på CW. Jeg fik aldrig spurgt
ham om, hvordan han havde det med naboerne den-
gang, og nu er det desværre for sent. Senere købte
han et parcelhus og forsøgte med en flerbånds verti-
kalantenne i haven, men han vendte tilbage til en
W3EDP. Han var den sidste, jeg kendte, der stadig svor
til denne antenne, måske fordi han aldrig fik en com-
puter, men han var samtidig den her på egnen, der
havde den største samling DX-QSL-kort.  Disse er i
øvrigt skænket til museet i Odense.  

Kreds 1
Tirsdag den 3. oktober kl. 20.00

i Gladsaxe afdelingen

Kreds 2
Onsdag den 27. september 2006 kl. 19:30

i EDR Frederikssund afdeling

Kreds 3
d. 23. september kl. 20.00

Kreds 4
Tirsdag d. 3 oktober klokken 19:30 

EDR Kalundborg Elledevej 63, 4400 Kalundborg 

Kreds 5
Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 

i Vestfynsafdelingens lokaler Jernbanevej 21, Ejby.

Kreds 6
Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 

i Aabenraa afdelingen

Kreds 7
i Esbjergafdelingens lokaler

lørdag d. 30. september kl. 13.00

Kreds 8
Søndag den 1. oktober, 2006 - kl. 13.30

i Horsens afdelingens lokaler 

Kreds 9
Onsdag den 27. september 2006 kl. 20.00

i Aalborg afdelingens lokaler

Kredsmedlemsmøder afholdes efter følgende plan:

Se nærmere i afdelingsspalten i dette OZ og/eller OZ august s. 502

På kredsmøderne er der mulighed for at fortælle dine 
repræsentanter, hvad de skal arbejde for.

Kom og vær med til at forme EDR’s fremtid
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Beretninger:
Formanden fremhævede i sin beretning tre ting siden
sidste møde i maj: Den nye hjemmeside var kommet i
gang, og vi havde i den anledning skiftet leverandør af
såvel hjemmesiden og mailsystemet. Det havde også
været meget tiltrængt. Der var ikke taget noget med
fra den gamle www.edr.dk, så hvis nogen savnede
faste meddelelser mv., skal de oplyses igen, hvis de skal
med.
Så var der kommet farvet i OZ og endelig havde der
været afholdt en meget vellykket sommerlejr på Fyn,
hvor TV Fyn havde leveret en fyldig dækning med hele
tre udsendelser om aktiviteterne.

Kontoret omtalte i deres skriftlige beretning også som-
merlejren, der havde betydet at mange af lejrens del-
tagere og gæster havde benyttet lejligheden til at
aflægge huset et besøg. Løbende kommer der også
mange gæster, når amatørerne er på vej over Fyn i den
ene eller anden retning.

Salget af kabel, antenner og bøger ligger lidt højere
end sidste år, hvilket kontoret udtrykte sin glæde over.
Medlemstallet var knapt så glædeligt, idet en opgørel-
se viste, at EDR pr. 30/6 havde 175 færre medlemmer
end på samme tid sidste år.

Handicapudvalget havde været i arbejde. OZ1IKW
nævnte i sin skriftlige beretning, at at udvalget udover
et livenskursus i Haderslev havde formidlet kursus eller
kursusmateriale til 5 personer, og at man havde med-
virket ved 3 specialprøver, hvor alle havde bestået.
Endelig var der formidlet udlån af to stationer, samt
modtaget et beløb (ca. 3.300 kr.) fra OZ7DAL's venner.

Sager til behandling

Kommissorium for EDR's museum.
HB havde på et tidligere møde besluttet at museet i
Odense skulle drives af et museumsudvalg under HB
(på linie med alle de andre HB-nedsatte udvalg) og der

HB-nyt
Ved hovedredaktøren

HB-mødet d. 20 august 2006
Mødet var berammet som et endagesmøde, der i modsætning til tidligere blev afholdt søndag, idet
flere af mødets deltagere gerne ville være med i Frederikssund, hvor der om lørdagen var et amatør-
træf/loppemarked.
Referatet fra mødet er lagt på EDR's hjemmeside, hvor interesserede sikkert har læst det. I det føl-
gende skal jeg derfor nøjes med at uddybe enkelte af referatets punkter.

Amatørtræf Fyn 2006.
Så er det igen ved at være Amatør-træf-tid. I år bliver det 

søndag d. 5. november, 
og det er på samme sted som de sidste 3 år, nemlig 

i FKS-hallerne i Odense SV.

Arrangørgruppen glæder sig allerede til at åbne dørene for en masse radioamatører.
Nærmere omtale af arrangementet og kørevejledning kommer i næste OZ.

Vi skal have fundet nogle kandidater til årets 'Hamspirit'.
En 'Hamspirit' er i vor terminologi en person, der har ydet en stor, uegennyttig indsats for radio-
amatørerne, enten i lokalforeningen eller på landsplan.
Enhver enkeltperson, gruppe eller lokalforeningsbestyrelse kan finde og indstille en kandidat.
Begrundelse for indstillingen tilsendes arrangørgruppen enten pr. e-mail eller pr. snail-mail,
senest d. 23. oktober 2006.

E-mail : stampe@city.dk     
Snail-mail : Finn S. Mikkelsen, Lærkeparken 88 st. th. 5240 Odense NØ.

Tlf.: 66 10 61 00 / 27 11 61 01

Se også træffets hjemmeside på: www.hamspirit.dk.

Vy 73 de OZ1IZL, Jan.
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var derfor udarbejdet et kommissorie for dette udvalg.
Samarbejdet med Radioamatørernes museum i Køben-
havn blev som tidligere omtalt opsagt i oktober 2005.
EDR har derfor fremover kun noget at gøre med muse-
et i Odense, der fik navnet EDR's amatørradio museum
HB vedtog det udarbejdede kommissorium, der beskri-
ver hvilke opgaver museumsudvalget skal sørge for. I
den forbindelse er det måske værd at nævne, at der
blev vedtaget en bestemmelse om, at effekter givet til
museet tilhører EDR, hvis ikke andet aftales ved over-
dragelsen.. Udvalget skal sørge for at effekterne bliver
registreret og bevaret for eftertiden.
For at udvalget kan udpeges af HB kræves en ved-
tægtsændring, idet der i EDR's vedtægter står at RM
udpeger medlemmer til museumsudvalget. Denne
ændring er med i forslag til RM.

Retningslinier for amatørannoncer.
Kontoret havde på et tidligere møde efterlyst præcise
retningslinier for hvad en amatørannonce er. Efter
samråd mellem HR og kontoret var der udarbejdet et
forslag hertil. Der er sådan set ikke noget nyt. En ama-
tørannonce omhandler grej mv. der har relation til
amatørradio, og hvor der ikke er tale om et kommerci-
elt sigte; men nu er reglerne altså præciseret, så admi-
nistrationen fremover lettes. HB vedtog det udarbej-
dede forslag.

Budget 2007-08
Et af de helt tunge punkter var udarbejdelsen af bud-
get for næste finansår. Et uændret aktivitetsniveau vil-
le betyde et betragteligt underskud på budgettet, og
desværre var der ikke nogen engangsudgifter heri.
Foreningen har kapital nok, og kan uden videre klare
et enkelt eller to års underskud; men på længere sigt
dur det naturligvis ikke at budgettere med at tære på
egenkapitalen. Efter at have gennemgået tallene og
beskåret i diverse poster måtte HB konstatere, at det er
nødvendigt med en kontingentstigning.. 
Hvis indtægterne på sigt skal matche de forventede
udgifter, skal kontingentet hæves ca. 50 kr., og set i
lyset af at kontingentet bortset fra stigning pga. por-
tostigninger ikke er hævet de seneste 4-5 år, er beløbet
ikke afskrækkende, men HB valgte dog at udarbejde
to budgetter. Et med en stigning i kontingentet på 25
kr. og et med kontingentforhøjelse på 50 kr.
Budgettet ses i RM-tillægget i dette nummer af OZ, og
det er så op til RM at beslutte hvilket forslag, der skal
anvendes, eller om RM ønsker at ændre på andre
poster i budgettet.

Teleudvalgets møde med ITST.
HB drøftede hvilke punkter foreningen skulle anmode
om at få drøftet ved det årlige møde med IT og Tele-
styrelsen. Der er bl.a. ønsker om udvidelse af 40 m bån-
det (7,2 - 7,3 MHz), nye frekvenser i VHF-området,
adgang til 60 meter. 
Som top prioriteret ønske fra EDR er adgang til, at EDR
selv kan afholde prøver. HB drøftede, bl.a. på bag-
grund af et forslag fra OZ1IKW, hvordan sagen skal gri-
bes an, og det blev besluttet at udarbejde et konkret
forslag, som man kan tage med til myndighederne.
Det skal være noget i retning af den måde de tidligere
morseprøver kunne aflægges i EDR'regi.

Støtte til OZ7IGY
OZ7IS - formand for Davus og fyrpasser - havde ind-

sendt en ansøgning om økonomisk støtte til driften af
dette - verdens ældste - radiofyr. Ivan ønskede en kr til
kr. ordning forstået på den måde, at EDR skulle betale
halvdelen af udgiften til strøm og Davus skulle så selv
skaffe den anden halvdel.
Der var delte meninger i HB; men et flertal besluttede,
at man ikke vil støtte OZ7IGY; men at man er meget
åbne for en noget for noget ordning, hvor f.eks. artik-
ler i OZ honoreres med støtte.

Ovenstående var hvad jeg mener bør uddybes fra HB-
mødet. Der tages som sædvanligt forbehold for fejl og
misforståelser. Det officielle referat kan som nævnt ses
på www.edr.dk

HR

"OMROP FRYSLAN"  
Omrop Fryslân broadcasts radio en television into the
regional language of Frisian, the second language in
The Netherlands.
This station, the radio-TV broadcast company of Frys-
lân, has its own friends fan club called 'The Feriening
Freonen fan Omrop Fryslân' (FFOF), with approx. 3000
members. This year this fan club celebrates its 25th
anniversary. The board and the members, who are all
volunteers, will propose many activities for members,
listeners en viewers.  
The FFOF cannot let this milestone pass without being
noticed and is therefore  trying to establish that Frisi-
ans abroad; the so-called 'Friezen om utens', who also
practice radio amateurism, can participate in happy
event all over the world. It 's still a surprise for every-
body how everything is to be worked out, but  we can
already tell it will be quite a happening.
The broadcasting association “Friese Radio Amateur
Groep” FRAG (PI4FRG) will be charged with the techni-
cal aspects from their own club house, where the trans-
mitters for all bands are located. These transmitters
also the link to the broadcast studio and will be provi-
ded with ATV.
We wish to achieve that all amateurs who have Frisian
roots make radio connection with 'it heitelân', the
Frisian home country and preferably into their own
language (Frisian) or dialect (Biltsk, Stellingwerfsk and
so on).
The event will take place in October 2006 and will pro-
bably be broadcasted by Frisian radio en TV. Only for
this jubilee the nickname is PA25FMF. 
It means “FRIENDS MAKE FRIENDS”
To concentrate the activities, we have reserved only
the month October for these radio amateur activities.
Every radio communication will be confirmed with a
unique QSL-card. This card is meant only for this activi-
ty and designed by specialist employees of Omrop Fry-
slân.
We would like to make radio contact with you. The
wave-bands below will be used:
HF / VHF / UHF. As well in CW TELEX or PSK31  and
other possibilities. 
We are looking forward to meet you during this event
in October 2006.

73' Grew PA25FMF

OZ spot
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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
Vi fik spist og hygget, og råbt hurra for OZ1IDA, vores æres-
medlem som fyldte år denne aften.
Dejligt at se at XYL'erne også kan finde os denne aften.

Sommerfest i formandens have

Vi har fået en rigtig fin pumpemast af OZ1FQM, og vi glæder
os meget til at få denne i brug hurtigt.
Vi går med planer om at gøre lidt mere ud af vores værksted
lokale, så ligger du inde med overskud i stikdåser, lysstofrør
armaturer, skuffereoler, eller lign., til lokale indretning, så vil vi
meget gerne overtage det.

Program:
21/09 Klubaften. Vi arbejder videre med lokale indret-

ning i vores værkstedsrum.
28/09 Klubaften.
05/10 Klubaften. Vi snakker contestdeltagelse i vinter-

sæsonen. 
12/10 Klubaften.  

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

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 

Så gik den sommer med masser af sol og varme, men det gav
kun sved på panden uden at lave noget, men sådan ser
"arbejdsholdet" ikke på det, det er kun et spørgsmål om påk-
lædning og nok væske til kroppen.
Med hensyn til andre lokaler har vi været lidt på tourné rundt
i omegnen bl.a. I Glostrup hvor der var et ledigt værkstedslo-
kale til udlejning, størrelsen var på 240 m2 til en pris mellem
160,000,- kr. til 165,000,- kr. /pr. år

AMAGER - OZ7AMG
Mødelokale: Tårnby Skole, pavillonen ved Husbyvej, 2770
Kastrup
Møde: Hver torsdag kl. 19:30, hvis intet andet er anført.
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 9, 3. th., 2300
København S., Tlf.: 32 59 79 04.
E-mail: oz7amg@oz7amg.dk
Hjemmeside: http://www.oz7amg.dk

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

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

Vy 73 de OZ1NE, Alex

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 hyggelige sommerfest overstået, og det blev et til-
løbsstykke som altid.

Kredsmøde
Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer i kreds 1 til det
ordinære kredsmedlems- og før-RM møde
tirsdag den 3. oktober kl. 20.00
i Gladsaxe afdelingen, mødet afholdes i selskabslokalet
Pilegårdsvej 56A. Der vil være skiltning, der viser vej. Det
henstilles til gæster at benytte P-pladsen med indkørsel fra
Rubjerg Alle (skilt med Pilegårdsvej 34-36), CarPark P-billet-
ter udleveres gratis i selskabslokalet.
Dagsorden jfr. vedtægternes § 20

1. Valg af dirigent
2. Beretning om HB's arbejde
3. Debat om det udsendte materiale til RM
4. Eventuelt

Hvis du ønsker medindflydelse på EDR, så mød op og del-
tag i debatten med RM medlemmerne om deres holdning
til forslagene, der skal behandles på RM 2006

Vy 73 de OZ9AC, Kaj
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HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen, i den nordlige
ende af skolen, mod Københavnsvej
Mødeaften: hver tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ1CFA, Brian Marcussen, Vinkelvej 2E st mf tv, 3300
Frederiksværk, Tlf. 2332 6595
Postadresse: Benyt formandens adresse.
E-mail: formand@oz1edr.dk
Hjemmeside: http://www.oz1edr.dk/
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Kom frit frem alle sammen. Hvem er god til hvad? 
Vi skal lige have fordelt os til det, der skal klargøres inden vores
60-års jubilæum i november måned. Hvis alle er med, bliver det
overkommeligt.
Der er allerede sving i malerpenslerne, men måske det var noget
for dig at skrive festtalen - eller være med til at beslutte om det
skal være med pindemadder og det hele?
Kom ned i klubben og vær med nu - så bliver det hele lidt sjove-
re.

Program:
26/9 Almindelig klubaften - jub.forberedelser
03/10 Almindelig klubaften - jub.forberedelser
10/10 Almindelig klubaften - jub.forberedelser
17/10 Almindelig klubaften
Ændringer i program: Se vores hjemmeside - klik på kalender

Vy 73 de OZ1FET, Henning

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:
20/9 Klubaften.
27/9 Kredsmøde, Se annoncen andet sted i bladet.
4/10 Klubaften.
11/10 Gennemgang af klubbens projekter.
18/10 Klubaften.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

BORNHOLM   OZ4EDR
Mødelokale: Radioamatørernes Hus, Remisevej, Nørrekås, Røn-
ne.
Mødeaften: Onsdage kl. 20.00: klubaften.
Formand: OZ4OW, Kjeld O. Nielsen, Brovangen 27,
3700  Rønne. Telf. 56 49 84 06.
Lokalfrekvens: 145.650 MHz.

Nu nærmer efteråret og vinteren sig og vi er i gang med at efter-
se vore antenner, så vi kan være qrv i vinterperioden.
Vi har fået nogle henvendelser vedrørende BIA. angående qso,er
via repeater. Men det er kun qso,er med direkte kontakt, der tæl-
ler.
Kom og vær med på vore klubaftener om onsdagen kl. 20
Har du nogle tekniske emner du vil have belyst, så diskuterer  vi
dem gerne.
OZ4EDR er aktiv på HF- og VHF båndene på klubaftenerne, 

Vy 73 de OZ4CF, Søren.

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

Lokalet var i en sådan stand at der var udgifter/arbejde til
langt ud i fremtiden, de udgifter ville gå fra at kunne lave
etableringen af nyt laboratorium med nyt måleudstyr og værk-
tøj.
Et andet tilbud kom fra Rødovre, her var et kælderlokale med
egen indgang og store vinduer, ved at blive ledige, lokalet er
på ca. 80 m2 til en pris på 120,000,- kr. / pr. år
Ved siden af er et stort lokale indeholdende et køkken samt
borde - stole vi kan disponere over til mødelokale, i stueetagen
er et  rum på ca. 16 m2 der kan bruges evt. til museet.
Det næste tilbud ligger på Roskilde-vej tæt ved Damhussøen,
det indeholder 5 lokaler foruden køkken og toilet, alle lokaler
fremtræder pæne og nydelige klar til at tage i brug, størrelsen
er på 135 m2
Men prisen var ved første udmelding ret stor, ejeren ville tage
prisen op til ny overvejelse og komme med et andet tilbud
( i uge 33 )
Ejendomsmægler Chr. Hjorth på Rødovrevej har et lejemål
under forberedelse, han vil melde tilbage når sagen er klar til
udlejning, jeg har lagt information hos firmaet, om hvilke
ønsker vi stiller.    
Siden sidste møde er der lavet en sortering af indholdet fra
museumsdepotet, opdelt i  forskellige grupper. 
1. Fabriksfremstillet
2. Pænt amatørfremstillet
3. Radiomuseet i Ringsted
4. Skrammel
Det give os en ide om hvor meget plads museumsdepot, vil
have behov for men især hvor meget der kan blive økonomisk
plads til for museet og depotet på den kommende QTH. Sam-
tidigt skal der laves en plan for hvad der kan/skal ske med alt
indholdet fra museumsdepotet, som her på Theklavej dispone-
rer over ca. 50 m2 .

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 
21/9 Klubaften/Lageroprydning.
28/9 Indretning af lager for nye komponenter.
5/10 Forsat indretning af lager for nye komponenter.
12/10 Støjmåling på VHF og UHF v/ OZ6SX Søren.
19/10 Bestyrelsesmøde og klubaften 

Efter at afdelingens medlemmer sikkert har haft en god som-
mer (vejret kunne man ikke klage over) skal vi i gang med efte-
rårets aktiviteter hvor der bl.a. skal foretages en grundig
oprydning af forældede komponenter m.m. for at skaffe plads
til nye. Kom og vær med til dette arbejde. 

Vy 73 de OZ5PF IB  

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

Kreds 2

Kreds 3

Indbydelse til Kredsmøde før RM 
i EDR kreds 2.

Der afholdes kredsmedlemsmøde i EDR Frederikssund afde-
ling onsdag den 27. september 2006 kl. 19:30 med dagsor-
den ifølge EDRs vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om HBs arbejde.
3. Debat om udsendt materiale til RM-mødet.
4. Eventuelt.

Vy 73 de OZ3SW, Steen

Kredsmøde
Der afholdes kredsmøde d. 23. september kl. 20.00

OZ3MV Erik
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LOLLAND   OZ1LOL
Mødelokale: Havneskolen, lokale 42, Rødbyhavn.
Mødeaften: Torsdage i lige uger.
Formand: OZ1BSS, Søren Jørgensen, Rødbyvej 25
4930 Maribo. Telf.: 6179 1155
Postadresse: Rødbyvej 25, 4930 Maribo

Siden sidst:
Nu er sommeren forbi, så kan vi frisk begynde på et nyt vinter
halvår.

Klubben starter op igen Torsdag den. 21. September

Kalender:
5/10 Klubaften
19/10 Efterårsferie
2/11 Klubaften
16/11 Klubaften
30/11 Klubaften
14/12 Jule afslutning
Husk at medbringe det gode humør.
Vi ses i klubben.

Vy 73 de OZ1BSS, Søren

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Grønnegades Kaserne, Lokale 103 + 213, Grønne-
gade 10, 4700 Næstved.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ7XV, Villads Villadsen, Nøddehegnet 21, 4700
Næstved. Telf.: 6015 8647
Postadresse: formanden
Giro 4 12 73 66
Hjemmeside: http://www.oz8nst.dk/
Lokalfrekvens: 145.500 MHz

Formanden har fået nyt telefonnummer
Vy 73 de Fie, afd.red.

ODSHERRED   OZ1OHR
Lokale: Annebergparken 28B, 4500 Nykøbing Sj.
Køkken/Lagerbygningen 2. sal, benyt indgangen til lageret og
gå op ad trappen til venstre.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.00.
Formand: OZ1FIQ, Jørgen Jensen, Bispevej 13, 4500  Nykøbing
Sj. Tlf. 22413598
Postadresse: Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

Sommeren er ved at gå på hæld, og der skal bygges lidt i klub-
ben. Her tales om EDR´s HF modtager. For at få klarhed over
hvor mange der ønsker at deltage laver vi nu sidste runde, hvor
du kan tilmelde dig. Du betaler selv for byggesættet, og så
hjælpes vi ad med at samle det. Der skal gøres opmærksom på
at kun klubbens medlemmer kan deltage. Men kom og vær
med. Sidste chance er torsdag d. 21/9-2006. 
Årets grillfest er også vel overstået, det blev en god aften selv
om det var lidt koldt ude, var der varme og hygge indendørs.

Er du en af de mange som holder ferie i odsherred, så skulle du
tage en torsdag ud af kalenderen og aflægge vores lille hyg-
gelige afdeling et besøg.

Vy 73 OZ 2 ANK

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

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

Kreds 4

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:
03/10 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
07/11 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
05/12 2006 Åbent bestyrelsesmøde.
11/12 2006 Juleafslutning (NB-mandag!)

Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Sommerfesten forløb fint på trods af en vis mistanke om hef-
tigt regnvejr først på dagen, men OZ1FYs forbindelser holdt
stik, så vejret artede sig fint fra kl. 13!! Ellers var der på godt
initiativ fra OZ0AL, og OZ1MK blevet hentet diverse rafter og
presenninger, så vi kunne komme i tørvejr - men det blev hel-
digvis ikke nødvendigt denne gang!!

Alt i alt blev det en hyggelig og social eftermiddag, med god
mad og megen fælles hygge - der er tak til alle de fremmødte
for det medbragte gode humør m.m.m.

Der kommer nok snart gang i diverse antenner og stationer, i
løbet af denne måned, bl.a. måske afvikling af en SAC test i
hvert fald fra klubbens lokaler?!

Ved bestyrelsesmødet i september bliver der taget hånd om
kommende aktiviteter, herunder eventuelle tiltag til en stærkt
tiltrængt udvidelse af vores mødelokaler, og evt. lagerplads?!
Men fortvivl ikke der er stadig lang tid til en eventuel effektu-
ering af en udvidelse!

Der vil også blive arbejdet på nogle interessante foredrag, for-
slag modtages gerne hvis du har et eller flere emner du synes
vi skal have belyst nærmere.

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!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

EDR medlemmer i kreds 4 indbydes herved til kredsmøde
før RM 2006. 

EDR Kalundborg Elledevej 63, 4400 Kalundborg 
Tirsdag d. 3 oktober klokken 19:30 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om HB´s arbejde 
3. Debat af udsendt materiale til RM-mødet 
4. Eventuelt 

På mødet skulle der også gerne komme ideer og forslag, til
nye varer og ydelser der kan sælges, som APS´s bestyrelses-
medlemmer kan tage med til Odense. Vi åbner kl: 19:00
Lokalfrekvens: 145.550)

Vy 73 de oz1fhu Preben
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VUS Field-Day
Ud fra de foreløbige resultater fra OZ1FF er vi blevet nr. 1 i
klasse C og nr. 2 på 70 MHz og 432 MHz. Tillykke til holdet, der
stod bag. Det bliver dejligt med lidt flere diplomer til vores hvi-
de vægge.

Hamspirit
Vi forventer at tage til Hamspirit i november i Odense. Vi har
lidt "ting og sager", der skal sælges. Vil du med, så kontakt
bestyrelsen. Vi finder ud af noget samkørsel den dag.

Andre projekter
Vi fik afslag fra Ringsted Kommune på at bruge deres byvåben
på vores QSL kort, så der er nedsat et udvalg (OZ0J og
OZ4HFL), som designer forslag til vores QSL kort. Der er hårdt
brug for dem, da OZ0TE og OZ1ETA er gået helt amok på CW,
senest med over 1300 QSO på CQWW WPX CW. 

Vi arbejder stadig på endelig færdiggørelse af EL i klubbens
lokaler, indretning af radiorum, opsætning af antenner osv.
osv. Nogle af projekterne koster penge, så vi er i gang med at
søge diverse fonde m.v. om legater o.l.

Program for 2006
Program for resten af 2006 er nu at finde på hjemmesiden. Der
er forbehold for ændringer, idet alle aftaler i skrivende stund
ikke er på plads.
Husk at du kan læse de seneste nyheder og program-opdate-
ringer på www.oz3rin.dk

Program med forbehold for ændringer
20/9 Indretning af lokaler, herunder radiorum, 

værksted m.v.
27/9 Foredrag v/ OZ1LEX

Emnet er en overraskelse
4/10 Tilslutning af udstyr

Vi tilslutter vores udstyr i klubben
11/10 Information om JOTA / JOTI
18/10 Efterårsrengøring
25/10 Lidt om antenner

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/

Kalender
21/9 Klubaften
28/9 Klubaften
3/10 2m aktivitetstest
5/10 Klubaften
10/10 70cm aktivitetstest
12/10 Klubaften
19/10 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

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

Program:
21/09 Almindelig klubaften
28/09 Tilrettelæggelse  af kommende byggeprojekter
05/10 Almindelig klubaften

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

12/10 Teknikaften / byggeprojekt
19/10 Oprydning i komponentlager
26/10 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.
21/9 Strømforsyning fejlfinding: Nick OZ3TQ giver tips

og viser oscilloscope billeder fra både lineær og
switching strømforsyninger.

28/9 Klubaften/byggeaften.
5/10 Klubaften/byggeaften.
12/10 Filmaften: DXpedition til South Sandwich

VP8THU.
Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Program:
23/9 kl. 9.00: Arbejdslørdag, kom og hjælp til med at

gøre klubhuset og haven i orden.
25/09 kl. 19.30  Klubaften
02/10 kl. 19.30  klubaften
04/10 kl. 19.30   Vi deltager i kredsmøde i Vestfyns afde-

ling i Ejby.
09/10 kl. 19.30 XYL-aften, hvilket er ensbetydende med

kaffe og kage.
16/10 kl.  19.30  Klubaften
23.10 kl.  19.30  Klubaften
30.10 kl.  19.30  Vi besøger Aksel Åkerman, tilmeld dig

i klubben.
Vy 73 de OZ1IZJ  Inge

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

Kredsmøde i kreds 5
bliver holdt onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 i Vestfynsafde-
lingens lokaler Jernbanevej 21, Ejby. 
Dagsorden iflg. EDR's vedtægter

73 de OZ1IZL, Jan
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Kreds 7

Kredshjemmeside: http://kreds7.edr.dk/
Amatørnyt via Thyrepeateren (145.700) hver mandag kl. 18.30
Stof: OZ1JLZ, Poul tlf. 97 58 40 87

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ3MC Martin Mortensen
Iglsøvej 104, 7800 Skive
Tlf.: 97 54 53 81 
E-mail: oz3mc@edr.dk

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

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

Program:
Tirsdag D. 26 September kl 19.30:
Evaluering af vores HF Fieldday. Tirsdag D. 10 Oktober  kl
19.30:
Hvordan laver man en simpel rejse antenne  til vhf/uhf som kan
rulles sammen og lægges i kufferten.
NB: Det er ikke en J antenne. Vi ses i vores lokaler på Stens-
gård.

Vy 73 de OZ1KVB

AABENRAA   OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Rugkobbel 234, 6200 Aabenraa.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ7UE, John Hoeg,
Hokkerupvej 13, 6340 Kruså. Tlf. 74 60 85 07.
E-mail: OZ6ARC@QRZ.DK
Hjemmeside: OZ6ARC.QRZ.DK
Afdelingsfrekvensen: 145.525 MHz.

På grund af varmen… udgik programmet i August OZ!
Vi er nu godt i gang med sæsonen 2006/07.
Initiativudvalget har sammen med medlemmerne, på første
klubaften, udarbejdet sæsonens program som indeholder et
bredt udsnit af radioamatørens interesseområde, herunder
aftener med emnet: 
HVORDAN GØR MAN I PRAKSIS?

Her tager vi alle radioamatør relevante emner op også dem DU
gerne vil have viden, eller mere viden, om!
Så vel mødt til mange hyggelig og interessante klubaftener i
DIN og MIN afdeling!

PROGRAM:
21/9 HVORDAN GØR MAN I PRAKSIS v/5WK

Vi måler med det Digitale HF - Wattmeter.
28/9 DVD - AFTEN v/1LFW

Tekniske DVD' er der giver indsigt.
1/10 MÅNEDENS HYGGETIME v/7UE

Udveksling af små og store nyheder…
5/10 RADIO@SELVBYG v/ 6AQ, 5JAN, 3JL, 5WK

Vi arbejder videre på fællesbyggeriet, som i år
består af EDR' s byggeklodser, PIC- styring og SDR
- HF. konverter.

12/10 HVORDAN GØR MAN I PRAKSIS v/7UE
Fjerner udstråling fra antennens fødeledning og
undgå TVI problemer.

19/10 WERNERS RADIOKLENODIER v/6AQ
Den populære aften med demo og gennemgang
af udvalgte emner

26/10 COMPUTERSTYRET AKU-LADER. v/ 6AQ, 7UE,
3JL,8IC,5WK
Demo af opbyggede eksemplarer og gennem-
gang af fordelene, set i forhold til de traditionel-
le ladere.

73 de Kalle, OZ5WK.

Program:
21/9 Byggeaften
28/9 Klubaften
5/10 Teknikaften
12/10 Projektaften
19/10 Klubaften

Siden sidst og nyt:
Planlægningen for næste halvårs aktiviteter er i gang - men
det er ikke nogen let opgave for bestyrelsen. Der er jo  mange
meninger, men den vil gøre sit bedste.
Som altid på klubmøderne er der div. tekniske og mekaniske
problemer store og små, der bliver løst - har du et så kom frem
med det - det kan jo også være at andre kan lære noget!
Repeaterne har takket være et forbedret udluftningssystem
klaret sommervarmen uden problemer. Den eneste afbrydelse
skyldes, at el.forsyningskablet ved en fejltagelse blev ødelagt
af en gravemaskine, i forbindelse med udgravning til den ny
motorvej. Men der skal jo betales strøm for at få det til at fun-
gere, derfor modtages der gerne bidrag på giro: 100 815 05
tak.

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.
28/9 Klubaften.
12/10 Studiekreds i Eagle printudlægningsprogram.
26/10 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 på onsdag, og se hvad vi har planlagt.

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
E-mail: arthurul@worldonline.dk
Hjemmeside: http://www.oz1als.com

Så er sommerferieperioden overstået og har haft vort første
hyggelige møde.
Vi mødes hver torsdag aften i klublokalet på Nørreskovskolen
i Svenstrup.
Der er flere programpunkter under opsejling, men se dem på
vor hjemmeside der er de nyeste opdaterede meldinger.
Vi har blandt andet en tur til Egeskov Slot under opsejling.
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/S
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HERNING - OZ8H
Postadresse: Som mødelokale.
Mødelokale: Fritidsgården " Lindholm ", Kollundvej 35, Lind
7400 Herning.
Mødeaften: Hver onsdag kl.19.30.
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling, 7400 Herning
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, Borrisvej 25, 6900 Skjern,
Tlf.:9736 6086
Hjemmeside: http://www.oz8h.dk
Lokalfrekvens Herning repeateren på 145.625 MHz
E-mail: mail@oz8h.dk

Siden sidst og kommende aktiviteter.
Mange havde fundet vej til "åbent hus" arrangementet på fri-
tidsgården, hvor vi har vores klublokale, og vi modtog megen
ros for det musik og højttaleranlæg vi havde opsat i dagens
anledning. Anlægget var velvilligt stillet til rådighed af
OZ2ND's firma.
Godt et halvt hundrede besøgende havde vi direkte kontakt
med i klublokalet, hvor vi foruden almindelig kommunikation
på FM og SSB også fremviste og demonstrerede PSK 31 og
APRS tillige med linux og trådløs Internet samt ræveudstyr. Vi
synes i hvert fald selv, at vi havde gjort et godt stykke arbejde
for at udbrede kendskabet til amatørbevægelsen.
Månedens foredrag vil OZ5NJ tage sig af. Han har valgt at kal-
de det " Kom godt i gang på PSK31 på en nem måde."
Der bliver taget udgangspunkt i MIXW softwaren samt Rigex-
pert  modem / interface med afprøvning på 20 m , hvis det er
muligt . 
Da MIXW softwaren også kan benyttes til mange andre modu-
lationsarter, vil han forklare lidt om disse modes, som bl.a.
omfatter RTTY, SSTV samt den nye OLIVIA mode.      Han vil
endvidere vise den indbyggede logbog i MIXW, samt opsæt-
ning af programmet og programmering af makroer hertil.

Program.
20/9 klubaften.
27/9 PSK 31 foredrag ( se ovenfor)
4/10 klubaften

11/10 klubaften
18/10 klubaften
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

Herning rævejagt
Jagterne i sommer og efterårssæsonen.
DM i Holstebro, var en fin oplevelse, 5 hold fra Herning/Give,
med de bedste resultater vi hidtil har opnået til et DM; Lars og
Henrik blev nr. 2; et stort tillykke til jer og samtidig endnu en
gang tak til Allan OZ1FSM for et flot, flot DM. 

Resterende jagter 2006:
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

HURUP - OZ5THY - Contestcall OZ1THY 
Mødelokale: Bredgade 158, 1., 7760 Hurup Thy. Mødeaften:
Torsdag kl. 19.30 - 23.00 Formand: OZ1ENY, Ruben Lassen,
Stenbjerg Kirkevej 85, 7752 Snedsted. Telf: 9793 8611 Posta-
dr.:Jørgen Pilgaard Gramstrup, Gyvelvænget 11, 7755 Bedsted
Thy E-mail: oz5thy@image.dk Hjemmeside:
http://oz5thy.qrz.dk/ 
Hurrup afd er jo som vanlig i omdrejninger  med  alt mellem
antenne og jord. 
Det sidste skud på det store træ er fem filtre til den jo nu over-

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

PROGRAM:
20/9 Kursusaktiviteter 2006.
23-24/9 SAC SSB Contest.
26/9 A/B Certifikat kursus.
27/9 Almindelig mødeaften.
30/9 EDR Kreds7 medlemsmøde.
3/10 A/B Certifikat kursus.
4/10 Medlemsmøde.
7/10 Efterårs rengøring.
10/10 A/B Certifikat kursus.
11/10 Almindelig mødeaften.
17/10 A/B Certifikat kursus.
18/10 Filmaften.
24/10 A/B Certifikat kursus.
25/10 Almindelig mødeaften.
28-29/10 CQWW DX SSB Contest.
31/10 A/B Certifikat kursus.

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, allers-
idste nyt, info om kommende aktiviteter, billede reportager fra
afholdte arrangementer, i gangværende og afsluttede projekter,
afdelingens historie, vores contest resultater og meget mere kan
du alt sammen se og læse om, på vores altid opdaterede hjemme-
side - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
Så blev der taget hul på en ny aktiv periode, med start d.16/8, hvor
kassereren fyldte den store grill med pølser og brød, vejret var per-
fekt solskin og vindstille, da det blev tid til at pakke sammen var
der kun en pølse i overskud.
I årets ILLW International Fyrweekend drog vi igen til Danmarks
vestligste punkt nemlig DEN-002 Blåvandshuk fyr, også dette
arrangement var præget af forholdsvis pænt vejr, trods meldinger
om massiv regn blev det kun til lidt vand om natten og søndag for-
middag. Der var pæn interesse fra de mange besøgende ved fyret
og vores station. Igen i år var der "pile up" når operatøren gik i luf-
ten, det blev til 600 QS'er på de 2 HF bånd. Der var også flere dx
stationer i loggen i år da vi havde taget den nye 3 elementet mono
band yagi til 14Mhz med. Det eneste problem var at få den op og
ned da pladsen er lidt trang og den fylder jo lidt mere end 60m2.
Så nærmer tiden sig for certifikat prøven, derfor er der arrangeret
A/B certifikat kursus, som løber over 7 tirsdage med start d. 26/9,
sidste tilmeldings frist var d. 20/9.
D certifikat weekend kursus er d. 11-12/11, med sidste tilmeldings
frist d. 11/10.
Der er igen planlagt certifikat prøve v/ ITST i OZ5ESB's lokaler d.
14/11 med sidste tilmeldings frist d. 16/10 på e-mail is@itst.dk eller
telefon 35450223.
Vi deltager i SAC SSB Contesten fra OZ5ESB, vil du være med eller
blot se på kontakt Jan-OZ1INN.
EDR Kreds 7 - medlemsmøde i Esbjerg afdelingens lokaler.
Vi starter kl. 12.00 med frokost (tilmelding senest d. 26/9).
Kredsmødet starter kl.13.00.
Så skal vi have gjort rent i afdelingens lokaler, efterårs rengøring
d. 7/10, hvor foreningen traditionen tro byder på frokost til de del-
tagende. 
Der indbydes til hyggelig filmaften hvor vi skal se ?????. 
Vi deltager i CQWW DX SSB Contesten, vil du se på eller deltage
kontakt Jan-OZ1INN.                            vy 73 de OZ4AFQ, Kurt 

Kredsmøde i Esbjergafdelingens lokaler
lørdag d. 30. september kl. 13.00

se OZ august s. 505. OZ3MC



OZ September 2006 _______________________________________________________________________ 571

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

Allan Rasmussen, som til daglig er pilot på søværnets Lynx hel-
ikoptere, startede med at fortælle om Søværnets Helikopter-
tjeneste helt fra dens start i 1963, hvor man startede med den
franskbyggede Alouette III. Denne blev fra 1980 afløst af den
nyværende engelske Lynx helikopter. To af Lynx helikopterne
er fast tilknyttet inspektionsskibene omkring Færøerne og
Grønland, hvor de anvendes til overvågning indenfor den lan-
ge 200-sømilegrænse, redningsaktioner samt fiskeriinspektion.
Senest har de været involveret i den dansk-candiske strid om
ejerskabet til den lille Hans Ø i Kennedy kanalen mellem Dan-
mark og Canada.
Efter at det historiske grundlag var på plads, fik vi en hurtig
gennemgang af de væsentligste årsager til, at en helikopter
kan flyve og hvorledes man får den til at gøre det i den ønske-
de retning. 
Derefter fik vi lejlighed til at studere Lynx'en på tæt hold.
Antenner til HF og VHF kommunikation og navigation var pla-
ceret under halepartiet. Noget af det som altid virker impone-
rende i et fly er antallet af instrumenter og knapper. Her er
Lynx'en ingen undtagelse. Man kan til en vis grad sammenlig-
ne den med frontpanelet på en moderne HF transceiver, blot
er den et par kvadratmeter større!
Efterfølgende var vi så heldige at vagthavende på Flyvevåbe-
nets Redningstjeneste, J.M.F. Pedersen, kunne afse tid til at vise
og fortælle os om den nye redningshelikopter EH101, som skal
afløse den nyværende S61 Sikorsky. Et imponerende fly både
med hensyn til størrelse og udrustning.
Til slut besøgte vi eskadrille 724, hvor vi fik lejlighed til at se
Fennik helikopteren både i adskilt og samlet stand.
Besøget sluttede omkring kl. 14.00 hvor formanden OZ3ZJ
Hjalmar takkede Allan Rasmussen og hans kollega J.M.F. Peder-
sen for en særdeles engageret og veltilrettelagt besøg. Der er
ingen tvivl om at dette besøg vil blive husket af mange i lang
tid fremover. 
Eftermiddagen fortsatte med frokost i det grønne i en lysning
i Gedhus Plantage. Dagen sluttede med et besøg i Sønder
Resen Naturpark.
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig veloverstået sommer-
ferie. Klubben startede efter ferien den 10.08.2006, og hoved-
aktiviteterne gælder forberedelsen til årets HF Field Day.

HF Field Day
Årets HF Field Day blev afholdt i weekenden 2.-3. september
2006. Resultatet er ikke kendt i skrivende stund, men jeg håber
at få mig selv overtalt til at lægge det ud snarest efter at resul-
tatet er kendt.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

ståede field day, lad os så alle håbe at de indfrier det forven-
tede at alle kan køre radio på en gang uden at forstyrre hin-
anden. I øvrigt henvises til vores http hurup 

Vy 73  de oz5thy/7& 

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

Siden sidst har vi fået endnu et amatør-foredrag sat i stand:
Torsdag d. 21. september kl. 19.00 har Holstebro-afdelingen
arrangeret besøg til Martin's vippemast, han syntes så at det
også kunne gælde for nabo-afdelingerne, så har vi jo mulig-
hed for at se hinanden...
Der bliver vist også budt på kaffe og brød.

Certifikat prøve:
Til orientering kan EDR's Informationsudvalg oplyse, at EDR
Esbjerg afd. igen har truffet aftale med ITST, om afholdelse af
en ekstraordinær certifikatprøve: 
Tirsdag d. 14. november 2006, kl. 16.00.
Prøven afholdes i afdelingens lokaler, Darumvej 110, 6700
Esbjerg.
Prøven er åben for alle interesserede deltagere, og tilmelding
skal ske til ITST - senest mandag d. 16. oktober 2006.
Nærmere info på: www.itst.dk.
Vi vil i EDR-Skive afdeling lave et weekendkursus for eventuel-
le interesserede. Kurset vil omhandle matriale til  D-certifikat
og A/B certifikat. Mere info om dette tilbud, kontakt forman-
den OZ3MC Martin Mortensen OZ3MC@QRZ.dk eller tlf. 21 42
00 05 eller 97 54 53 81.

Vy 73' de EDR's Informationsudvalg

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

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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

Manglende indlæg i juli og august
Hvis i har undret jer over, at der ikke har været indlæg fra
afdelingen i juli og august nummeret af OZ, så har jeg haft det
ligeså, idet begge indlæg blev rettidigt afsendt pr. e-mail. For-
klaringen er, at e-mail af en eller anden grund ikke kommer
igennem til modtagere på edr.dk accounts!
Det manglende indlæg er derfor medtaget herunder:

Sommerudflugt (OZ juli)
Årets sommerudflugt blev afholdt lørdag den 17. juni, med
afgang fra klublokalet kl. 9.00 og fra Haderup Kirke kl. 9.30. Vi
besøgte Søværnets Helikoptertjeneste på Flyvestation Karup,
eller Wing Karup, som det hedder ifølge det nye forsvarsforlig.
Klokken 10.30 mødtes vi i hovedvagten af pilot Allan Rasmus-
sen, med flyvernavnet ROM, som efterfølgende eskorterede os
til den splinternye hangar 22 som huser landets tre helikopter-
enheder: Søværnets Helikoptertjeneste, det tidligere Hærens
Flyvetjeneste nu eskadrille 724 under Flyvevåbenet samt Flyve-
våbenets Redningstjeneste eskadrille 722.

Kredsmøde
Hermed indkaldes alle EDR medlemmer og RM'er i kreds 8
til det ordinære kredsmøde.

Søndag den 1. oktober, 2006 - kl. 13.30
i Horsens afdelingens lokaler (OZ6HR).

Kildegade 8, 8700 Horsens.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Beretning om HB's arbejde
3 Orientering om RM pakken
4 Forslag til debat
5 Eventuelt

Efter valget blev RM gruppen igen fuldtallig. Desuden er
der sket lidt udskiftning. OZ5KM genindtræder som kred-
sens HB medlem efter overstået RM - velkommen tilbage
Kjeld. Mød frem og giv kredsens repræsentanter input til
næste periodes arbejde i RM og HB.
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SILKEBORG - OZ7SAC - OZ8MW (contest)
Mødelokale: Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
Telefon: 8682 4283
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00
Formand: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Ege Alle 187, 8600 Sil-
keborg.
Telf. 8682 4786
E-mail: oz5jr@mail.dk
Girokonto: 9 21 18 88
Postadresse:Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
E-mail: oz7sac@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7sac
Lokalfrekvens: 145.225 hver aften

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Under IOTA-contesten, tog 9V, 7KDJ, 5JR og 2JUM på DX-pedi-
tion til Anholt, for at aktivere EU088. Vi havde et par hundre-
de kilo grej med, incl. den nyindkøbte teleskopmast, så det
fyldte godt op i Bodil's stue og have. Når man tager til Anholt,
så ved næsten alle 145 fastboende og flere af de nærboende
sommerhusgæster, hvad vi er for nogen mærkelige mennesker,
og alle skal lige høre, hvordan det går, og om vi har haft nog-
le spændende kontakter. Det blev til 640 QSO'er fordelt på alle
bånd og modes. Vi kørte med en drejbar dipol til 10, 15 og 20
meter og inverted V-dipoler til 80 og 40 meter. I betragtning af
vores mindre expedition, forstår man godt, hvor meget der
skal klappe, når de store DX-peditioner tager af sted.

IOTA 2006 Anholt: OZ7KDJ, 5JR, 9V og 2JUM

Ellers har der været fin klubaktivitet under hele sommeren,
trods den officielle lukning, og vi er nu kommet i gang med de
ordinære klubaftener igen. OZ7JI har lavet lidt renoveringer
på vores viklemaskine, som vi formedelst 10 kr. købte på en
auktion i Viborg, og den 27. september vil ham holde et fore-
drag om beregning og vikling af transformatorer, samt
demonstrere viklemaskinen.
Har du en god ide til et projekt, som kunne fænge en del af os,
så kom frem med det. Det forlyder at OZ9OW har bestilt et
VHF byggesæt fra USA (TenTec); det bliver spændende at se.

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:
21/9 Alm. klubaften
27/9 Beregning og vikling af transformatorer ved

OZ7JI.  Klubbens viklemaskine er blevet renove-
ret, samt opgraderet med tilbehør, som demon-
streres.

4/10 Alm. klubaften
11/10 Alm. klubaften
18/10 Alm. klubaften

Vy 73 de OZ5JR Jan

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:
21/9 Licenskursus.
28/9 Licenskursus.
1/10 Deltagelse i 80 meter Aktivitetstest.
5/10 Licenskursus.
12/10 Licenskursus.
19/10 Sidste licenskursus inden prøverne.
26/10 Test af udstyret inden udstillingen i Erritsø
28/10 Lokalafdelingen deltager i Fugleudstillingen 

i Erritsø Hallen.
29/10 Lokalafdelingen deltager i Fugleudstillingen 

i Erritsø Hallen.

Lokalafdelingen vil være QRV på 80 m (3.727) i perioden 19.30
- 20.00 hver torsdag hvor der ikke er test.
Vi deltager nu som en fast tradition i 80 m Aktivitetstesten og
forsøger af bedste evne at få lige så mange QSO'er som de
andre afdelinger, men jf. resultatlisterne er de andre afdelin-
ger rene supermænd - Nå vi bliver vel også dygtige engang. 
Der er hen over sommeren kommet 3 nye medlemmer - vel-
kommen til OZ1ESC, Ebbe - OZ3Z, Anders - OZ7EA, Elin. Vi har
i den forgangne sommer, på trods af, at vi jo har haft som-
merferie, fået lavet et par G5RV antenner. Der er i den forbin-
delse blevet målt og klippet til den store guldmedalje, målin-
gerne har efterfølgende rejst nogle spørgsmål, hvorfor OZ7TT,
Bent har lavet nogle beregninger og tegnet nogle grafer, som
forklaring på resultaterne, faktisk meget lærerigt. 
Når dette læses er vi nogle stykker fra afdelingen, der har
været i Vejle hos OZ5VEJ og fået vores ilddåb ud i Field Day,
herom mere i næste afdelings nyt.  

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:
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.
1/10 Kredsmedlemsmøde for kreds 8. Kl. 13.30 hos

OZ6HR, Kildegade 8.
2/10 Klubaften.
5/10 Print på den "nemme måde". CAD-program -

praksis (2 af 2).
9/10 PC-kursus.
12/10 Foredrag: Videoaften med video fra Heard Island

(OZ3SK).
13/10 Weekendmøde.
16/10 Klubaften.
19/10 Byggeaften.
23/10 PC-kursus.
26/10 Klubaften.
30/10 Streaming af lyd over internettet

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
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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

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:
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.
2/11 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Ja, så er sommeren slut,og vi har startet med vores klubaftner.
Siden sidst har vi afholdt HF-Fieldag d.2-3/9 Referat om det
kommer i næste EDR.
Ellers sker det jo ikke så meget, forhåbentlig bliver det mere at
skrive om når vi kommer i gang igen.
Ellers vil jeg bare sige: Vel mødt i klubben.

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

Lørdag den 7 oktober afholdes efterårets AUKTION i Aalborg
afdelingen.
Du kan indlevere effekter der skal på auktion fredag den 6
oktober fra kl. 19.00 til 20.00
Lørdag den 7 oktober er der indlevering af effekter fra kl.
10.00 til 11.00 og eftersyn fra kl. 11.00 til 12.00
Auktionen starter kl. 12.00 og slutter senest kl. 17.00
Vi har, jeg vil næsten sige "som sædvanlig", lykkeposer med
nye komponenter under hammeren.
Fra køkkenet bliver der mulighed for at købe røde pølser med
tilbehør, drikkevarer samt kaffe med hjemmebagt kage, alt til
rimelige priser.

Vi mangler ideer til byggeprojekter, har du en god ide så kom
i klubben og vær med til at holde vores hobby i gang.
Kan du holde foredrag eller fortælle om din spændende hob-
by, det behøver ikke være radio/ elektronik snak det hele, så  er
vi også interesseret.
Har du kendskab til en virksomhed hvor vi kan komme på
besøg ?. 
Din hjælp til klubben kan være den der bringer os videre og
gør det at komme i Aalborg afdeling interessant.
Send en e-mail til oz1jxp@gmail.com

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

GIVE og OMEGN   OZ6EDR
Contestcall OZ5DD
Mødelokale: Hærvejscenteret, Hærvejen 218, Kollemorten.
7323 Give, eller Grenevej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Kollemorten ellers i Radio-
huset i Billund.
Formand: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grind-
sted. Telf.: 7532 2680
E-mail: oz6edr@qsl.net
http: www.oz6edr.dk

PROGRAM:
20/9 B: Fieldday log tjek

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 20. september, 4. oktober, 18. oktober, 28. okto-
ber, auktion kl. 13.00.

Auktion:
Lørdag den 28. oktober kl. 13.00
Der vil være mulighed for at sælge og købe forskellige ting.

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

Næste aktivitet udenfor klublokalets trygge rammer er JOTA,
Jamboree On The Air, en slags fieldday hvor spejdere over hele
verden får mulighed for at få et indblik i radioamatørernes
verden. Vi er med på sidelinien og hjælper med at bygge
antenner, stationsbetjening o.lign. Det foregår i år i spejder-
hytten i Herskind og kunne du tænke dig at give en hånd med,
måske bare et par timer, så kontakt OZ7AHT - Lars på
oz7aht@stofanet.dk eller tlf. 4015 2165

I et forsøg på at spare lidt porto, har vi besluttet at undersøge
om medlemmerne er interesseret i at modtage XQT-C som   E-
mail i stedet for det trykte udgave. Ønsker du dette så send en
mail til oz1kkh@tiscali.dk .

Program:
21 oktober - 22 oktober:JOTA
Klubaften hver torsdag 19:30

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

i Aalborg afdelingens lokaler, Forchhammersvej 11, 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.

KREDSMØDE EFTER RM afholdes
Onsdag den 18. oktober 2006 kl. 20.00

i Aalborg afdelingens lokaler, Forchhammersvej 11,  Aalborg
Mød frem og hør fra dine RM`er hvorledes der blev stemt
på RM-mødet i Odense.
Samtidig kan du hilse på kredens nye HB medlem.
Alle medlemmer af landsforeningen EDR har adgang.

Vy 73 de OZ2KS, Johannes

De forsinkede
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29/9 B: Alm. Klubaften.
1/10 HF 80 meter test.
3/10 VHF 2 meter test.
4/10 G: DVD film radioamatørekspedition FT5XO
11/10 B: Alm. Klubaften.
18/11 B: Teknisk aften.

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

B = Mødeaften i Billund
K = Mødeaften i Kollemorten

Hvor intet andet er nævnt starter mødeaftnerne kl. 20.00
Der er mulighed for oprettelse af certifikat kurser. Er du inter-
esseret kontakt da OZ6KH - Villy Hansen.

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

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 har deltaget i HF-fieldday fra Ejer Baunehøj og er
ellers så småt kommet i gang efter en lang og varm sommer-
ferie. 
Fra et dødsbo har afdelingen fået en række komponenter, der
vil kunne interessere selvbyggerne. De vil blive solgt på en auk-
tion.

Program:
21/09: Hvad står der i OZ august og OZ september ??
28/09: Antenne til 28 MHz, ideer og planer.
05/10: Hvad kommer til at ske på RM 2006 ??
12/10: FD4-antennen.

OZ5CM, Vagn fortæller om denne antenne og
gennemgår målinger.

19/10: Skolen holder lukket i skolernes efterårsferie.
Det gør vi også.

vy 73 de OZ5KM, Kjeld

Amateur Radio Astronomy
En ny og spændene bog fra RSGB 
Hvor astronomien har en historie der går flere tusind
år tilbage i tiden har radioastronomien kun nogle årti-
er bag sig! 
Historien om denne del af astronomien startede nem-
lig først i 1930 da Karl Jansky skulle forsøge at lokali-
sere en støjkilde der forstyrrede nogle offshore telefon
links. 
Til hans egen og hele den videnskabelige verdens over-
raskelse var støjkilden 25.000 lysår væk! Den kom nem-
lig fra mælkevejens centrum! 
Det var jo dengang man troede at radiobølger ikke
kunne trænge igennem jordens atmosfære. Da støjkil-
den således var udenfor rækkevidde blev Jansky sat til

at lave noget andet, men en radioamatør, W9GFZ, hav-
de læst Janskys afhandling og blev grebet af ideen om
at kortlægge himlens støjkilder. Grote Reber, som han
hed, byggede en stor parabol i sin baghave og kort-
lagde en lang række "radio-stjerner" i de følgende år.
Han publicerede sine resultater og hermed var radio-
astronomien opstået som ny videnskabsgren. 
Mange tog nu radio astronomien til sig, heriblandt
navne som Dr. John D. Kraus, W8JK, og Dr. Martin Ryle,
G3CY. 
Under anden verdenskrig fik man andet at tænke på, -
men opdagede alligevel at tilstedeværelsen af solplet-
ter og flares betød forstyrrelser og blackouts i radio-
kommunikationen! Efter krigen indgik meget af det
nu overflødige materiel med til opbygningen af nye
radio astronomiske observatorier. Man forskede i
meteor refleksioner og om månen kunne bruges som
passiv reflektor. Der var ganske mange radioamatører
med i disse forskergrupper. Disciplinen har udviklet sig
enormt siden da. Man kan nu "se" så langt som 6 mil-
liarder lysår ud (eller ind?) i universet! 
Selvom amatørernes rolle nu er nedtonet i forhold til
de første årtier og de største observatorier kører på
milliard budgetter så kan vi alligevel spille en rolle ved
at være med til at skabe interesse for området hos den
opvoksende generation og deltage i brede projekter
som SETI (Search for Extra- Terrestrial Intelligence) og
forske Hige nye satellite projekter i AMSAT regi. 
Selvom ZS5JF, John Fieldings bog måske handler mere
om radioastronomi end amatørradio og derfor ligger i
udkanten af de emner Radioamatørernes Forlag nor-
malt beskæftiger sig med, er det jo en kendsgerning at
en meget stor del af amatørradiobefolkningen har en
udtalt svaghed for astronomi, herunder radioastrono-
mi. Vi kan derfor med sindsro anbefale denne bog til
den omtalte del af amtørradiobefolkningen. 
Jeg kender John Fielding som en meget grundig mand,
men han har opnået at få en fin balance imellem det
historiske fortællende og det tekniske stof uden at
nogen af delene tager overhånd. 
Bogen, som mig bekendt er helt uden sidestykke, er
god læsning og indeholder følgende kapitler: 

• A brief history of Radio Astronomy. Radar astro-
nomy. 

• Receiver parameters. 
• Antenna parameters. 
• Early low noise amplifiers. Assembling a station. 
• A 50 MHz meteor radar system. Practicallow-noi-

se amplifiers. Assessing receiver noise perform-
ance. Station accessories. 

• Low frequency radio astronomy. The science of
meteor scatter. 

• A hydrogen line receiving system. 
• Samt: Et appendix med mange referencer. 

Der er guldkorn at hente også selvom radio astronomi
måske ikke fylder så meget i ens hverdag! 

AMATEUR RADIO ASTRONOMY Af John Fielding,
ZS5JF, 
Fås hos Radioamatørernes Forlag for 250 kr. 

OZ7IS
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