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Redaktionelt
Løst og fast om nyt og gammelt
Når dette læses er årets repræsentantskabsmøde i EDR overstået, og en ny hovedbestyrelse er tiltrådt.

Det fremgår ikke af kolofonen og diverse hoveder i dette nummer af OZ. 

I skrivende stund er det nemlig sådan, at redaktionen ikke kender alle oplysninger eksempelvis tele-

fonnumre på de nye HB-medlemmer, lige som vi af naturlige årsager ikke ved, hvorledes HB konsti-

tuerer sig. 

Det sker først på HB-mødet umiddelbart inden RM.

Rettelser/ændringer i hoveder mv. ville derfor ikke kunne blive komplette i dette nummer af OZ., og

ud fra en forestilling om at ufuldstændige rettelser er værre end ingen, har jeg derfor valgt at vente

med at ajourføre de faste informationer om HB mv. til november nummeret.

I november OZ kommer der også en fyldig rapport om begivenhederne på årets repræsentantskabs-

møde. 

Indtil da må du nøjes med, hvad der måtte blive oplyst på diverse repeaternyheder og fra mødedel-

tagerne, og så i øvrigt bruge tiden til at studere dette nummer af OZ.

Her finder du på side 626 en indbydelse til Amatørtræf Fyn, der i år afholdes d. 5. november. 

Stævnet er nok i dag det største årlige arrangement af sin art i Danmark. Det begyndte for mere end

25 år siden i Århus, udviklede sig til Sabromødet, og flyttede for nogle år siden, da århusamatørerne

efter lang og tro tjeneste ikke mere så sig i stand til at fortsætte, til Fyn og fik navnet Amatørtræf

Fyn.

Dejligt, at der er medamatører, der er villige til at gøre en indsats for alle os andre. Den bedste aner-

kendelse heraf er, at der møder rigtigt mange op i Odense d. 5. november.

På side 598 kan du læse om resultatet af en anden amatørindsats til gavn for alle os andre. Det dre-

jer sig om OZ7IGY, der i marts måned 2007 kan fejre sin 50 års dag.

Denne verdens ældste nordlysbeacon skulle oprindeligt kun have haft en kort levetid i det internati-

onale geofysiske år 1957; men en beacon viste sig at være til så stor nytte for VHF arbejdet, at den

måtte fortsætte.

Takket være mange timers frivilligt arbejde fra mange forskellige amatører kan vi nu snart 50 år efter

stadig høre signalet fra OZ7IGY. Ikke bare på 2 meter, men på stort set alle bånd over 30 MHz.

I OZ vil vi naturligvis markere fødselsdagen, og som optakt bringer vi i de kommende numre en lille

serie om IGYen før og nu.

En lille krølle på den historie er, at initiativtager til serien er den samme amatør, der for 50 år siden

fik ideen til OZ7IGY og ledede arbejdet med at omsætte ideen til praksis. 

Det er - selvfølgelig siger gamle VHF-amatører - OZ8T Børge, der endnu en gang har fået en rigtig-

god ide og har forstået at føre den ud i livet til glæde for alle os andre.

Tak til Børge og tak til alle de andre, der har bidraget til, at dette nummer af OZ kan blive til glæde

for alle os andre.

HR
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Oktober 2006
Oktobermåneds leder er nok en af de sværeste at skrive, til-
dels fordi at den skal skrives inden RM afholdes første week-
end i oktober. Derfor kendes udfaldet af RM-mødet ikke i
skrivende stund. Men en ting er sikker, vi skal videre med vor
hobby, vi skal gribe de tilbud, der nu ligger foran os, og de er
mange.
Tillykke til de nyvalgte i RM og HB. Jeg håber vi får et godt
samarbejde i de kommende to år som valgperioden nu er.
En opgave som den nye HB skal klare er i den nærmeste frem-
tid at få sat et par prikker over I´et på vor hjemmeside. Infor-
mationsudvalget skal op i omdrejninger, beklageligt at det er
gået lidt stille de sidste måneder, det bliver hårdt, men det er
nødvendigt. Det er meget vigtigt, at ansigtet udadtil er i top-
form.
OZ har fået et dejligt løft med farver inde i bladet, et tiltag
der har været ventet længe. Det er begrænset, hvad det har
kostet ekstra med farver på alle siderne.
Bladet vil sikkert blive endnu bedre, når redaktøren bliver
mere dus med farvesætningen 
Nye frekvenser er også inden for mulighedernes rækker. Her
tænker jeg specielt på 5 MHz. og områder i GHz området.
Udvidelsen i 7 MHz ligger jo fast, det bliver dejligt, når bån-
det bliver helt frit i 2009.
Lokalafdelingerne kører stabilt over hele landet. Jeg har det
indtryk at folk hygger sig her. Man får en hyggelig snak, får
lidt viden med hjem, og nogle får mulighed for at dele ud af
deres viden. Sådan skal det være. Har man et eller andet tek-
nisk, der går en til hovedet, så er lokalafdelingen stedet man
henvender sig og får den hjælp der er behov for.

vy 73 de OZ3MC Martin.

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 
Iglsøvej 104
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.

Landsforeningens kontor (kontortid 10-14):
EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, Postgiro 542 2116
Telefon: 66 15 65 11, Fax: 66 15 65 98, E-mail: kontor@edr.dk  
http://www.edr.dk

Landsformand: Næstformand Sekretær
Sven Lundbech, OZ7S Martin Mortensen, OZ3MC OZ2KS, Johannes C. Sørensen
Egerupvej 11, Bringstrup Iglsøvej 104 Rughaven 11. st. tv 
4100 Ringsted 7800 Skive 9000 Ålborg
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
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Billigt PA - trin til QRP stationen

Af OZ5WK, Karl Wagner
Ærholm 9
6200 Aabenraa

Introduktion
PA trinnet består af 2 stk. V - MOSFET, efterfulgt
af 6 lavpasfiltre som udvælges med en båndom-
skifter og evt. relæer. På grund af harmonisk
udstråling skal PA trinnet altid efterfølges af et
lavpasfilter for de bånd man ønsker at benytte.
Konstruktionens afgivne effekt har jeg målt
efter lavpasfiltrene til at være imellem 40 W på
80 m og 11 W på 10 m ved 31 V forsyningss-
pænding (60 V er maksimum) og uden nogen
form for "super optimering". Reducerer man
forsyningsspændingen til 24 volt nedsættes out-
puttet omkring 18 % og ved 13 volt 70 %. 
Nogen konstruktører nævner op til 30 % mere
output i deres konstruktioner. Skulle det lykkes
for nogen at opnå væsentligt bedre resultater
end mine, hører jeg meget gerne herom. Min
beskrivelse omfatter både PA - trin, lavpasfiltre,
retningskobler og strømforsyning  og er delt op,
så man kan anvende enhederne samlet eller hver
for sig.

Figur 2. MOSFET karakteristikken.

Først lidt om V-MOSFET transistorerne
En V-MOSFET er en spændingsstyret transistor
som ved lineær drift kræver en fast indstillet
spænding på gaten. 
Den tåler dog ikke overspændinger i form af sta-
tisk opladning eller andre højspændings impul-
ser. 
Transistorerne har den fordel at drainstrømmen
ikke stiger, men derimod falder ved stigende
transistor temperatur, forudsat at de har den
nødvendige køling og ensartede udstyring. V-
MOSFET transistorerne kan have store afvigelser
i deres data, derfor bør man foretage en
udmåling af de to som anvendes i push - pull
opstillingen, så de har nogenlunde ens data. 
Jeg har anvendt en V-MOSFET type IRF512, men
der kan også anvendes andre typer f.eks. IRF 510.
Man bør dog være opmærksom på at man væl-
ger nogen med en lille restspænding Rds (on) og
så små ind - og udgangskapaciteter som muligt. 

Desværre falder disse ting ikke sammen, og man
må indgå et kompromis. IRF512 har en ind-
gangskapacitet på 135 pF og udgangskapacitet
på 80 pF, hvilket betyder at indgangsmodstan-
den ændrer sig indenfor frekvensområdet 160 -
10 meter fra 1000 ohm - 40 ohm og udgangs-
modstanden ændrer sig tilsvarende i frekvens-
området 160 - 10 meter fra 1500 ohm - 70 ohm.
Dette forbedres dog i en push - pull opstilling,
hvor kapaciteterne halveres og dermed hæves
ind - og udgangsmodstandene til det dobbelte
hvilket i forbindelse med et bredbånds netværk i
indgang og udgang gør det muligt at opnå et
fornuftigt resultat.

Efterhånden er det blevet meget populært at gennemføre sine QSO' er på HF båndene med en
QRP- station. Der findes i dag et stort udvalg af QRP grej, såvel kommercielle stationer FT-817 og
lign. samt komplette samlesæt og selvbygkonstruktioner som f.eks. fasetransceiveren i OZ nr.12 -
2005. Det kan dog i visse tilfælde dog være praktisk at have lidt mere effekt til rådighed ved QRM. 
Til formålet kan man købe sig en effektforstærker, også kaldet PA -trin, samle et byggesæt som
f.eks.[9], eller selv "strikke noget sammen". [9] gav mig lyst til at beskrive mit billige "sammens-
trikkede" alternativ, som er et lineært bredbånds PA -trin med switch V - MOSFET transistorer. 
Disse transistorer er blevet meget populære blandt amatører som HF effekttransistor på grund af
stykprisen på omkring 10 kr.! Dette betyder at man godt kan tillade sig at "himle" nogen stykker
ved forsøgene uden at blive ruineret, hvor forsøg med "ægte" HF transistorer kan blive en dyr for-
nøjelse da deres prislag er mange gange højere! 
Der har været beskrevet en hel del konstruktioner med switch MOSFET, se under litteraturhenvis-
ninger. Den her beskrevne konstruktion stammer oprindelig fra WA2EBY og er efterbygget i flere
varianter. Jeg har valgt hans konstruktion som udgangspunkt, efter at have forsøgt med en del
andre mindre vellykkede konstruktioner.
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Kredsløbsbeskrivelse af PA
Se figur 1. PA - trinnet er en push-pull opstilling
der arbejder i klasse AB. HF-inputsignalet fra
transceiveren passerer først TX/RX skifterelæ 1,
inden det møder dæmpningsledet som skal til-
passes afhængig af transceiverens output. Spo-
len L1 skal have tilført en effekt på 1W, hvilket
hos mig kræver et dæmpningsled R1, R2 og R3,
på 7 dB, idet jeg sender 5 W ind fra transceive-
ren. Tabellen på diagrammet, viser forskellige
andre værdier, dog skal der mindst indsættes et
3dB dæmpningsled for at undgå ustabilitet i
opstillingen ved en eventuel fejltilpasning af
transistorerne. Med 3dB kræves et input på 2 W.
Modstandene i dæmpningsledet må ikke være
trådviklede, og skal kunne klare effekten. Efter
dæmpningsledet passerer signalet spolen L1 der
tilpasser impedansen og signalet deles herefter i
to 180 grader forskudte signaler med transfor-
mator T1. C1 og C2 forhindrer kortslutning af
gatespændingen, og fører signalerne videre til
gaten på hendholdsvisTr2 og Tr1. Transistorernes
drain er forbundet til T3 der igen samler signa-
lerne i rette faseforhold og leverer ét samlet out-
put, samtidig med at den tilpasser transistorer-
nes lave outputimpedans til de efterfølgende
lavpasfiltres impedans på 50 Ohm. C9 hjælper til
på de højere frekvenser. Forsyningsspænding på
31 Volt tilføres drainen på henholdsvis Tr1 og Tr2
via transformatoren T2, der fungerer som dros-
selspole, med én vikling til hver transistor. Fordi
de to viklinger er koblet i modfase fås en høj
impedans over et stort frekvensområde.

Når PA trinnet skal aktiveres, forgår det ved at
der lægges +12V på PTT ledningen som via D3 og
R8 aktiverer Tr3 som har to funktioner. Den
trækker de to 12 V RX/TX skifterelæer, samtidig
med at den lægger spænding på 5,6 volts zener-
dioden via R6. Zenerdioden leverer spænding til
gaten på Tr1 og Tr2 der kan justeres individuel
tfor hver transistor med Rp1 og Rp2. R7 sørger
for at gaten på Tr3 ikke "svæver". Transistorer-
nes gatespænding føres igennem en serieforbin-
delse af henholdsvis R4/L2 og R5/L3 der udgør
Push - pull trinnets indgangsimpedans. Spolerne
er med til at kompensere for transistorernes ind-
gangskapacitet. C3 til C6 afkobler jævnspændin-
gen for HF. Man bør være opmærksom på, at
vælges der en anden forsyningsspænding som
31 V, skal R6 og evt. relæerne tilpasses denne!

Luftspoler i PA
L1 er viklet på et 5 mm bor. Der vikles 4 vindin-
ger tæt, boret fjernes, og den sidste vikling bøjes
på midten så der bliver 3 ½ vinding at montere
på printet. L2 og L3 er viklet på et 6,5 mm bor.
Der vikles 10 vindinger tæt, boret fjernes, og den

sidste vikling bøjes på midten så der bliver 9 ½
vinding at montere på printet.

Transformatorer i PA
Alle transformatorer er viklet på ferritmateriale
med kendte data, og jeg vil advare imod at man
anvender en tilfældig ferritkerne man har lig-
gende i "skuffen", og som man ikke kender data
på, det kan ødelægge konstruktionen fuldkom-
men! Beskrivelsen kan måske forekomme rigelig
detaljeret for nogen, men det er vigtigt at vik-
lingen foretages korrekt for at opnå et fornuf-
tigt resultat!

T1 er én sort Amidon ferrit ringkerne FT50-43
med 10 bifilarviklinger af 0,5 mm tråd. Afklip 2
stykker tråd på 30 cm. Vrid trådene sammen med
4 vrid pr. 3 cm, og før trådene igennem ringen
således at der er lige meget tråd på begge sider.
Herefter bøjes tråden i et "U" omkring kernen,
og medens man fastholder den ene ende, føres
den anden 5 gange igennem ringen, hvorefter
den anden ende føres 5 gange igennem. Dermed
skal der nu være 10 viklinger igennem ringen
som alle drejer samme vej rundt. Vindingerne
fordeles nu jævnt på kernen, hvorefter de 4 trå-
dender afisoleres i en længde af 5 mm og fortin-
nes. Herefter finder man, ved hjælp af et ohm-
meter, hvilke ender der hører til hvilken spole.
På diagrammet og på komponentplaceringsteg-
ningen er den ene vikling mærket 1 og 2 og den
anden 3 og 4. På diagrammet er vist en prik ud
for mærket 2 på den ene vikling, og 4 på den
anden vikling, det betyder at det er den samme
ende af de to sammenvredne tråde. T1 er nu klar
til montering på printet.

T2 består af to sorte Amidon ferrit ringkerne
FT50-43 som sammenlimes og bevikles med 10
bifilarviklinger af 0,7 mm tråd. Afklip 2 stykker
tråd på 40 cm, og vikling m.m. udføres som
beskrevet for T1, hvorefter den er klar til monte-
ring på printet. T3 er én sort Amidon 2 hullet fer-
rit "grisetryne" på 25x20x10 mm. (BN-43-3312)
eller 2 "rør" sammenlimet til en "grisetryne"
med 5 stk. FT50-43 i hvert rør, i alt 10 ringkerner.
Der har ikke været målbar forskel været på hvil-
ken af de to løsninger, der vælges.

T3 har både en primær og sekundær vikling. For
at undgå kortslutning imellem vindingerne
anvendes "indmaden" fra et stykke tyndt koak-
sialkabel, f.eks. RG58. Man fjerner omspinding
og skærm og har så en fleksibel isoleret tråd til
at bevikle transformatoren med. Afklip herefter
de 2 tråde, primærviklingen er 17 cm. lang og
sekundærviklingen 26 cm lang. Primærviklingen
består af 2 vindinger og sekundærviklingen af 3
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vindinger. Træk først primærviklingen igennem,
og vær opmærksom på at trådene ikke krydser
hinanden inde i "rørene" for så der ikke plads til
sekundærviklingen. Når tråden er trukket igen-
nem, med 2 tråde i hvert "rør", stikker der 2
ender ud i den ene side af kernen. Denne side
mærkes med en klat maling eller lign. for at
angive primærviklingen, der er mærket med 1
og 2 på diagrammet. Herefter trækkes
sekundærviklingen igennem fra den modsatte
side af den, hvor primærviklingens ender stikker
ud. Når tråden er trukket igennem, stikker der 2
ender ud i den modsatte side af primærviklin-
gen. Herefter afisoleres de 4 trådender i en
afstand af 5 mm fra kernen og i en længde af 5
mm og fortinnes. På diagrammet og på kompo-
nentplaceringstegningen er primærviklingen
mærket 1 og 2 og sekundærviklingen med 3 og
4. T3 er nu klar til montering på printet.

Montage af PA på A1
Alle PA trinnets komponenter monteres på over-
siden af en dobbeltsidet printplade, A1, se figur 6
og 7, hvor undersiden er stelplan. Printlayoutet
har brede ledningsbaner og kan let tegnes med
en tuschpen, hvis man ikke foretrækker fotome-
toden. For at sikre et godt stelplan på oversiden,
bores der huller igennem printpladen for hver 2
cm. hele vejen rundt langs kanten, og de steder
rundt omkring på printet hvor der er stel på beg-
ge sider. Der stikkes en blank tråd igennem hul-
lerne som loddes på begge sider af printet. Som
komponenter anvendes enten traditionelle kom-
ponenter med meget korte ben, såsom små kera-
miske kondensatorer og 0,25 W modstande, eller
SMD komponenter. Undtaget er modstandene i
dæmpningsledet R1, R2 og R3 og R6 der skal til-
passes effekten. Relæ 1 og 2 er en 12 Volts type

beregnet på printmontage med 2 skiftekontak-
ter. Relæerne monteres ved at stille dem oven på
printbanerne og lodde dem til disse. Som vist på
komponentplaceringstegningen trækkes et par
ledninger og et koaksialkabel udenfor printet i
forbindelse med PTT skifterelæerne. Transistorer-
ne Tr1,Tr2 og Tr3 afgiver omkring 60 W i varme
når de udstyres med konstant bærebølge og fuld
effekt, hvilket kræver at de skrues på en rimelig
stor køleribbe med en termisk modstand på
omkring 0,55 grad/W. Køres der normalt med SSB
eller CW, kan kølingen klares med et mindre
køleelement på 40x12x60 mm med en 10 ribber
på, der svarer til en 0,68 grad/W. Kølefladen kan
øges yderligere ved at skrue kølepladen fast på
metalkabinettet hvori konstruktionen indbygges.
Printet og transistorerne skrues fast direkte på
kølepladen. Husk at udmåle transistorerne i
prøveopstillingen figur 5, inden! For at transisto-
rerne kan komme helt ned på kølepladen skæres
et passende hul i printpladen hvori transistorerne
placeres liggende og transistorerne loddes til
printpladen med kortest mulige ben, hvilket er
muligt, fordi printet holdes i en passende fra
kølepladen med alle steltrådene som er loddet
igennem printet. Husk at transistorerne skal iso-
leres fra kølepladen med en isoleringsskive, så
drainen ikke kortsluttes til stel! Kontroller med et
ohmmeter at der ikke er nogen kortslutning
imellem transistorerne ben og fra disse til stel!

Måleopstilling til udmåling af MOSFET transisto-
rerne
Da transistorerne er meget billige så køb nogen
stykker og udsøg de 2 transistorer der har
nogenlunde ens data ved hjælp af den lille "fug-
lerede" opstilling på figur 5. Anvend evt. en IC
sokkel til at stikke transistorerne ned i under

Figur 3. Diagram af strømforsyningen
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Figur 6. Printudlæg PA-trin. 
Printets størrelse er 200 X 70 mm.

Figur 7. PA-trin komponentplaceringstegning
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målingen. Man måler strømmen igennem transi-
storen ved at måle spændingsfaldet over den 10
ohms modstand. Med RP1 varieres gatespændin-
gen og dermed transistorens arbejdspunkt som
vist på figur 2. Man kan nøjes med at sammen-
ligne f.eks. tre arbejdspunkter 50 mA svarende
til 0,5 V på voltmeteret, 200 mA svarer til 2V og
400 mA viser 4V.

Idriftsætning
Inden der sættes spænding på PA printet, så tjek
med et ohmmeter om der skulle være en korts-
lutning på printet. Tjek også en ekstra gang at
alle transformatorer er forbundet korrekt! Drej
Rp1 og Rp2 mod stel, således at der står 0 V på
gate af Tr1 og Tr2, når der sættes spænding på.
Sæt 31 volts spændingen på igennem et ampere-
meter, og der må ikke gå nogen strøm. Når der
sættes +12V på PTT stiften vil begge relæer
trække, og der vil gå ca. 24 mA. Der vil nu være
5,6 V over zenerdioden som leverer gatespænd-
ing til Tr1 og Tr2 og spændingen kan justeres
individuelt for hver transistor med Rp1 og Rp2.
Indskyd nu et amperemeter i drainstrømmen

som løber i ledningen fra de 31 volt og til print-
spydet imellem CL 1 og CL 2. Indstil drainstrøm-
men i Tr1 til 20 mA ved at dreje op for Rp1, og
tilsvarende 20 mA for Tr2 med Rp2. Så er PA trin-
net driftsklart og man indkobler et båndfilter og
en antenne eller dummyload. Herefter tilføres
den tilpassede effekt fra transceiveren, hvilket
betyder at spolen L1 får tilført en effekt på 1 W.
Afgiver transceiveren for megen effekt, må den
tilpasses med dæmpningsledet R1, R2 og R3 der
som omtalt også sikrer stabilitet i PA trinnet, selv
med et SWR på 1:2.

Lavpasfiltrene
Selv om transistorerne arbejder i en push - pull
opstilling som undertrykker den anden harmoni-
ske og i klasse AB med gatespænding så frem-
bringer de uønskede harmoniske frekvenser. Dis-
se dæmpes med et lavpasfilter inden signalet når
antennen. Filteret har et tab på ca.1,5 dB. Ønsker
man kun ét bånd så kan filteret indkobles fast og
man slipper for omskiftning og det større antal
filtre der skal til for at dække hele HF området.
Der er dog ikke behov for et filter for hvert ama-

Figur 5. Testopstilling

Lavpasfilter spoletabel
Bånd i meter Spole nr. Selvinduktion Antal Trådtykkelse Amidon 

i uH vindinger i mm. kernetype
160 L1 og 2 4,5 30 0,5 T50-2
80 L3 og 4 2,5 22 0,5 T50-2
40 L5 og 6 1,3 16 0,7 T50-2
30 L7 og 8 1,15 14 0,7 T50-2

16-20 L9 og 10 0,575 11 0,7 T50-6
10-15 L11 og 12 0,325 8 0,7 T50-6
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tørbånd, 10-15 m og 17-20 m kan samles i to fil-
tre og så må der separate filtre til 30, 40, 80 og
160 m.

Spoler til lavpasfilter
Alle spoler i lavpasfiltret er viklet på Amidon jern
ringkerner. (TR-note: Husk at det skal være pul-
verjern og ikke ferrit) Vikling af kernerne fore-
går ved at man fører en tråd igennem ringen så
der er lige meget tråd på begge sider, hvorefter

man bevikler den ene halvdel af kernen med den
ene ende og den anden halvdel med den anden
således at alle vindinger drejer samme vej rundt
om kærnen. Hver gang tråden går igennem rin-
gen tæller det én vinding. Vindingerne fordeles
nu jævnt ud over 270 grader af kernen, så der
forbliver et hul på 30 grader imellem spolens trå-
dender.  Herefter afisoleres trådenderne i en
længde af 5 mm og fortinnes, hvorefter de mon-
teres på printet.

Figur 4. Diagram af retningskobleren



588 __________________________________________________________________________ OZ oktober 2006

Figur 8. Printudlæg retningskobler.
Printets størrelse er 85 X 55 mm.

Figur 9. Retningskobler komponent-
placeringstegning

Montage af lavpasfiltrene
Filtrene kan f.eks. monteres og omskiftes som
vist i konstruktionen OZ nr.1/06 side 13 [9] der
benytter de samme filtre.

Kredsløbsbeskrivelse af retningskobler (figur 4)
Retningskobleren benyttes til at måle den frem-
adgående og reflekterede effekt. Den fremad-
gående effekt svarer til den effekt PA trinnet
afgiver og den reflekterede effekt opstår hvis
antennen ikke er korrekt tilpasset eller hvis der
f.eks. sendes på en højere frekvens som det lav-
pasfilter der er indkoblet. Retningskobleren be-
står af T1 og T2 og et par diodedetektorer byg-
get som spændingsdobler kredsløb med efterføl-
gende filtrering. 

Den afgivne jævnspænding svarer til den frem-
adgående og reflekterede effekt der kan aflæses
i punkterne A og B. 

Retningskoblerens to spændinger kan benyttes
til ét eller to instrumenter der kan vise output og
retureffekten (SWR meter), eller man kan gøre
som mig, anvende den reflekterede spænding
fra retningskobleren til at sikre PA transistorerne
mod overbelastning, ved at føre spændingen til
transceiverens ALC og nedregulere styreeffekten
til PA trinnet når dette ikke er korrekt tilpasset.
Der er ca. 1,5 V til rådighed ved et SWR på 1:2.

Figur 10. Fotoet viser min prototype af PA trinnet
med retningskobler monteret på en køleribbe fra
noget udrangeret kommercielt grej. Lavpasfiltrene
sidder på modsat side af "midtervægen".
Til venstre ses BNC inputstikket og PTT/ALC stikket
og til højre antennestikket
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Transformatorer til retningskobler
Transformatorerne T1 og T2 er ens, og deres 2
viklinger består hver af en sort Amidon ferrit rin-
gkerne FT50-43 med 20 viklinger 0,5 mm tråd og
et stykke koaksialkabel der er trukket igennem
kernen. Ringkernernes 20 vindinger pålægges
som beskrevet for spolerne i lavpasfiltret. Heref-
ter afmåles et stykke tyndt koaksialkabler f.eks.
RG174 på 4 cm, og skærmen fjernes på 1 cm i
hver ende. I den ene ende afklippes skærmen og
i den anden snos den til en "rottehale" som lod-
des til stel på printet. T1 og T2 er nu klar til mon-
tering på printet, som vist på komponentplace-
ringstegningen, figur 9. På figur 4 er koaksial-
kablet benævnt 3 og 4. Det må kun stelles i den
ene ende, ved 3! Se evt. [8] hvor der er billeder
og nærmere detaljer.

Montage af retningskobler A4
Alle komponenter monteres som komponentpla-
ceringstegningen viser, på oversiden af en
enkeltsidet printplade. Printlayoutet har få led-
ningsbaner og kan let tegnes med en tuschpen,
hvis man ikke foretrækker fotometoden. Se
figur 8.

Kredsløbsbeskrivelse af 31 volts forsyning (figur 3)
Til forsyning af PA trinnet med 31 volt anvendes
tre stk. kortslutningssikre 3 terminals spændings-
regulatorer af typen LM317T. Det er Ic1,Ic2 og Ic3
som kan indstilles imellem 1,2 og 37 volt, og kan
hver især klare en strøm på 1,5 A. For at kunne
trække en strøm på 3,5 til 4 ampere er der paral-
lelkoblet 3 stykker. Udgangsspændingen regule-
res på ben 2, og lægges dette til stel virker
LM317T som en 1,2V regulator. For at opnå en
højere spænding skal der forbindes en spænd-
ingsdeler R7 og R8 til ben 2. Ønskes en anden
spænding, beregnes den ved at indsætte den

ønskede spænding i stedet for de 30,7 V. R8 er
bestemt af regulatorspænding og strøm 1,2 V /
0,005 A = 240 ohm. og R7 bestemmes således:
( udgangsspændingen / 1,2 V - 1) x 240 ohm, hvil-
ket i dette tilfælde bliver (30,7 / 1,2 - 1) x 240 =
5900 ohm. 

Montage af strømforsyningen
Der er ikke lavet noget printudlæg idet de store
komponenter er monteret direkte på kabinettet
og de små kan monteres direkte på disse, eller
på et lille stykke "Veroboard". Der er anvendt en
ringkernetransformator T1, der leverer 27 V AC
som ensrettes i diodebroen D2 og udglattes i
elektrolytterne CL2 og CL3 som er "stablet" for-
di de kun er beregnet til 35 volt hver, og spænd-
ingen over dem fordeles med R3 og R4. Spænd-
ingsregulatorerne Ic1,Ic2 og Ic3 skal køles. Jeg
anvender en metalplade der er skruet på metal-
kabinettet som køleplade! Der er sikring i både
primær og sekundær siden, og så er der lavet
"soft start" ved at indsætte R1 i 220 V siden af
T1, så opstillingen ikke øjeblikkelig får den fulde
spænding før relæet trækker og kortslutter R1.
Sluttelig er der et par instrumenter til at vise
spænding og strøm.

Indkøbsmuligheder
Firma ELFA, www.elfa.se

K5OOR har en hjemmeside med komponentsalg
og mange tips til en lignende mobil konstrukti-
on www.hfprojects.com
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Efterskrift
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hører jeg meget gerne fra dig, send en e-mail til
oz5wk@qrz.dk. O Z

20505. 50 MHz, 5 element yagi med en bomlængde på
3,45m. Gain: 10,1 dBi, F/B: -23,8dB.

850,00

20804. 145 MHz, 4 element yagi med mastebeslag bag
reflektoren. Bomlængde: 93cm. Gain: 9,1dBi, F/B: -
16dB.God og let lodret eller vandret portabelanten-
ne.

400 Kr.

20808. 145 MHz, 2x4 element X-yagi (satellit). Beslag bag
reflektoren. Bomlængde: 1,03m. Gain: 8,9dBi, F/B: -
16dB.

610 Kr.

20809. 145 MHz, 9 element yagi. Klassisk bestseller! Bom-
længde: 3,47m. Gain: 13,1dBi, F/B: -19,8dB.   

545,00

20818. 145 MHz, 2x9 element X-yagi (satellit). Bomlængde:
3,57m. Gain: 13,1dBi, F/B: -19dB.

795 Kr.

20811. 145 MHz, 11 element yagi. Bomlængde: 4,56m. Gain:
14,2dBi, F/B: -27,4dB. 

830,00

20822 NYHED! 145 MHz, 2x11 element X-yagi (satellit).
Bomlængde: 4,62m. Gain: 14,2 dBi, F/B: -27,4dB. 

1150,00

20817. 145 MHz, 17 element DX-yagi med støttebom. Bom-
længde:  6,57m. Gain: 15,3dBi, F/B: -36,9dB.

955,00

20309. NYHED! 145 MHz, 9 element PRO-XL, helmetal yagi. 
Bomlængde: 3,85m, Gain: 13,2dBi, F/B: -21dB. 

Pris 920 Kr.

20311. NYHED! 145 MHz, 11 element PRO-XL, helmetal
yagi. Bomlængde: 4,89m, Gain: 14,2dBi, F/B: -21dB. 

1090,00

20317. NYHED! 145 MHz, 17 element PRO-XL, helmetal yagi. 
Bomlængde: 10,45m.  Gain: 17dBi, F/B: -29dB. 

1820 Kr.

20899. 145 MHz, 9 element/435 MHz, 19 el. yagi på samme
(X)bom. Satellitantenne. Bomlængde: 3,7m.Gain &
F/B som 20809/819

815 Kr.

20909. 435 MHz, 9 element yagi med mastbeslag bag reflek-
toren. Bomlængde: 1,24m. Gain: 13,1dBi, F/B: -
16,8dB. God og let lodret eller vandret portabelan-
tenne.   

445,00

20919. 435 MHz, 19 element yagi. Klassisk bestseller! Bom-
længde: 2,82m. Gain: 16,4dBi, F/B: -23,6dB. 

530,00

20921. 432 MHz, 21 element DX-yagi med støttebom. Bom-
længde: 4,6m. Gain: 18,1dBi, F/B: -29,7dB. 

680,00

20938. 435 MHz, 2x19 element X-yagi (satellit).  Bomlæng-
de: 3,25m. Gain: 16dBi, F/B: -23,6dB. 

865,00

20623. 1260/1300 MHz, 23 element(kobber) yagi. Bomlæng-
de: 1,85m. Gain: 18,5dBi, F/B: -19,5dB. 

435 Kr.

20635. 1260/1300 MHz, 35 element(kobber) yagi. Bomlæng-
de: 3,07m. Gain: 20,4dBi, F/B: -22,5dB. 

560 Kr.

20655. 1260/1300 MHz, 55 element(kobber) yagi. Bomlæng-
de: 4,64m. Gain: 21,8dBi, F/B: -24,6dB. 

755 Kr.

20725. 2300/2330 MHz, 25 element yagi med fødehorn.
Mastebeslag bag fødehornet. Bomlængde: 1,45m.
Gain: 18,2dBi, F/B: -27dB.

540 Kr.

20745. 2300/2450 MHz, 25 element yagi med fødehorn.
Mastebeslag bag fødehornet. Kan anvendes til DX,
ATV og satellit. (Kan også anvendes som W-LAN
antenne med let reducerede data !) Bom: 1,45m.
Gain: 18,1dBi, F/B: -25dB.

540 Kr.

20702. NYHED! Patch antenne til trådløst netværk på 2,4-
2,5 GHz. Gain: 12dBi, F/B: -20dB. Max.: 10 Watt! SMA
stik. 

630 Kr.

Gain opgivet i dBi. Ønsker man gain opgivet i forhold til en
dipol (dBd) trækkes 2,15dB fra gainopgivelsen

Vi har fyldt lageret op med Tonna antenner
Antennerne er omfattet af begrebet medlemsrabat - der batter!

Alle (stemmeberettigede) medlemmer får  7,5% rabat på den annoncerede normalpris! 

Her er det lagerførte program:

Alle 50, 145 og 435 MHz antennerne 1 kW peak effekt. 1,3 og 2,3 GHz antennerne 300 W peak effekt.
Alle priserne er opgivet eksklusive forsendelse og uden medlemsrabat, p.t. 7,5%

Radioamatørernes Forlag ApS, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M
Tlf. 66 15 65 11
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Fremstiling af quads og yagier
til mikrobølgeområdet

Af Zack Lau, W1VT, 
oversat af OZ1CCM, Kjeld Holm, 
Gyvelbakken 11, 4400 Kalundborg
Fra QEX, Nov. - Dec. 2003

De lavere mikrobølgebånd, 33 cm til 9 cm (TR
Note: Husk at i USA har man også et amatørbånd
på 903MHz, derfor henvisninger til 33 cm),
udgør et overgrænseområde, hvor parasitiske
antenner såsom quads og Yagi'er kan være nyt-
tige alternativer til paraboler og horn-antenner,
der er meget udbredte på de højere frekvenser.
Den overvejende fordel ved dem er, at de giver
mindre vindbelastning. En omfangsrig parabol
på 1,25 m i diameter vil næppe have så megen
forstærkning som en 3,5 m lang loop-Yagi (1). De
1,25 m er mindre end fire bølgelænger på 33 cm.
En så lille parabol er vanskelig at føde - typisk vil
effektiviteten være på omkring 30% sammenlig-
net med de 55%, der typisk forudsættes. Det er
2,6 dB mindre forstærkning, end man skulle for-
vente ud fra de traditionelle diagrammer og
beregninger. En godt konstrueret traditionel
Yagi kan være endnu mindre - flere årtiers com-
puter-optimering har resulteret i konstruktioner,
der kan give 18 dBi forstærkning med en bom-
længde på bare 2,5 m.

Horn-antenner og paraboler er mere nyttige til
modtagelse af signaler fra rummet, hvor man
forsøger at maksimere forstærkningen i forhold
til støjtemperaturen. Det er ikke så let at opnå
stor forstærkning og rent udstrålingsdiagram
med et stort parasitisk antennesystem. Horn-
antenner og paraboler kan fremstilles med
exceptionelt rene udstrålingsdiagrammer. Støj-
temperaturen kan være et problem - Chip Angle
fortalte mig, at han kunne høre EME signaler på
sit nyligt konstruerede loop Yagi-system. Efter-
hånden som antennesystemet rustede, begyndte
det imidlertid at støje, og hans mulighed for at
høre ekstremt svage signaler fra månen blev
mindre. Systemet virker stadig fint til kontakter
her på jorden.

Når jeg har været portabel, har jeg brugt en tra-
ditionel Yagi til 903 MHz, en loop Yagi med 3,35
m lang bom til 1296 MHz, en loop Yagi med en
1,5 m til 2304 MHz og en 0,6 m parabol til 3456

MHz. Jeg prøvede en lang loop Yagi til 903 MHz,
men antennen var lige lovlig stor til at kunne sty-
res i kraftig vind. Loop Yagi'en til 2304 MHz hav-
de flere decibel mindre forstærkning end en 0,6
m parabol, men meget mindre vindbelastning.
På 3456 MHz havde parabolen ca. 4 dB større
forstærkning. Parabolen er ca. syv bølgelængder
bred på 9 cm - parabolen er ved at blive stor nok
til, at praktisk anvendelige fødemetoder bliver
effektive (2).

Stationære stationer kan i almindelighed sætte
større antennesystemer op og opnå større for-
stærkning. Typisk kan man forøge forstærknin-
gen med 2,5 dB ved at fordoble enten bom-
længden eller antennesystemets volumen. Stati-
onære stationer kan drage fordel af at bruge
lange Yagi'er med bomlængder på lidt over 3,5
m på 2304 MHz i stedet for en kort Yagi på 1,5 m
bom. På 1296 MHz bliver det upraktisk at for-
doble længden på en lang Yagi - det er mere
almindeligt at bruge to eller fire Yagi'er for at få
større forstærkning. Antennesystemer beståen-
de af Yagi'er kan være frustrerende - en lille og
uigennemskuelig fejltagelse kan medføre, at
man mister en stor del af den forventede for-
stærkning. For eksempel vil det at vende en Yagi
på hovedet også invertere faseforholdet - en 180
grader faseforskydning fører nærmere til udra-
dering af signalet end til forstærkning.

Loop Yagi'er
Loopquad er det navn, som G3JVL foretrækker;
og det var ham, der konstruerede denne anten-
ne i 1974. Imidlertid er betegnelsen loop Yagi
næsten enerådende i USA, skønt den er forvir-
rende - hvordan adskiller en Yagi, der er frem-
stillet af loops, sig fra en quad? Det er en meget
speciel og smart antenne. Loops er tynde strim-
ler metal, der er bøjet til en cirkelform og fast-
gjort med skruer på en metalbom. Det fødte ele-
ment fødes med et halvstift coaxkabel, der føres
gennem centeret af en 1/4-20 messingskrue, der
holder loop'et på plads. Dette enkle fødesystem

TR note: Hvor QST er ARRLs medlemsblad, så er QEX et teknisk skrift som udkommer 6 gange  årligt.
Jeg har gennem årene haft megen fornøjelse af at læse QEX. QEX er ofte temmelig "langhåret", men
ind imellem er der artikler, som ikke er så svært tilgængelige. Jeg har udvalgt et par artikler, som jeg
mener indeholder ting, som er af almen interesse for amatørerne. 
Jeg har så allieret mig med Kjeld, OZ1CCM, som har foretaget det store arbejde med at oversætte
artiklerne. Bryder I jer ikke om indholdet, så er det mig og ikke Kjeld I skal skælde ud. 
Da vi genbruger de originale figurer m.m. betyder det, at der anvendes amerikanske mål og der kan
være en smule amerikansk tekst i figurerne, men det håber jeg kan accepteres. I den første artikel skal
vi se lidt på, hvordan man konstruerer Yagi-Uda antenner til de højere bånd. 
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kan også danne en balun, som  reducerer com-
mon-mode strømme på fødekablet.

Den oprindelige antenne benyttede et cirkelfor-
met fødeelement, hvilket resulterede i en
skærmlængde på ca. en tredjedel bølgelængde.
Jeg har set andre konstruktioner, hvor elementet
er presset ned, så skærmlængden var nærmere
en kvart bølgelængde. En kvart bølgelængde
coaxialskærm er ideel til at fungere som balun -
den inverterer den lave impedans, der findes ved
bomtilslutningen, til den høje impedans ved til-
slutningen i fødepunktet. På den måde minime-
res uønskede strømme på ydersiden af coaxkab-
lets skærm.

Den største vanskelighed med Yagi'en er vanske-
lighederne med at skabe en nøjagtig model af
den på en computer. Det er ikke så let at lave
modeller med flade metalstrimler som med run-
de tråde. Enkle modeller er nødvendige - loop
Yagi'er til mikrobølgeområdet kan let have mas-
sevis af elementer. En kompliceret model, der er
velegnet for en 3-element quad, vil nok ikke
være praktisk for en 30-element loop Yagi. De
nødvendige ressourcer og tiden til beregning sti-
ger eksponetialt med kompleksiteten - ved ti
gange så mange elementer vil ressourcer og tid
stige med en faktor 100 - ikke blot faktor 10. Det
kan måske være endnu værre, hvis kravene over-
belaster systemet. Det kan også være mindre,
hvis softwaren er specielt konstrueret til dette
bestemte formål.

Heldigvis er der nogle få amatører, der har opti-
meret konstruktioner på målepladser, så der er
en hel del gode konstruktioner at tage af. Jeg
har været heldig med Chip Angle N6CA's 1296
MHz loop Yagi3. Dave Olean, K1WHS, har kon-
strueret 2304 MHz og 3456 MHz versioner med
stor forstærknin (4), (5).

M. H. Walter, G3JVL, har lavet nogle undersøgel-
ser for at gøre det muligt at tilpasse hans oprin-
delige konstruktion, så den kan fremstilles med
nogle lidt andre materialer. Jeg er sikker på, at
det har været med til at gøre hans konstruktion
mere populær - det har givet både amerikanere
og europæere mulighed for at tilpasse hans kon-
struktion til let tilgængelige materialer. Jeg er
sikker på, at det er lige så frustrerende for euro-
pæere at skulle arbejde med specielle USA
dimensioner, som det er for amatører i USA at
skulle arbejde med dimensioner i metersystemet.

Den software, der leveres sammen med ARRL
UHF/Microwave Experimenter's Handbook,
omfatter et gammelt Basic program for tilpas-

ning af M.H. Walter's 27- og 38-element kon-
struktioner til forskellige materialer - man kan
ændre elementernes tykkelse og bredde samt
bommens diameter. Dette er ret nyttigt ved gen-
skabelse af konstruktioner på tværs af målesy-
stemerne på hver sin side af Atlanten - forudsat
at man kan få software fra midt i 1980'erne til at
køre på sin computer (6).

Fremstilling af loop Yagi'er kan være vanskelig.
Det bedst egnede værktøj til nøjagtig udskæring
af elementerne er en pladesaks - ikke noget man
lige får hos den lokale isenkræmmer. Ved at
skære aluminiumplader til i passende bredde og
så dele dem op i strimler kan man fremstille
mange elementer i næsten samme længde. Det
kan være en af grundene til, at mange konstruk-
tioner arbejder med ganske få forskellige ele-
mentstørrelser sammenlignet med traditionelle
Yagi'er, hvor der ikke er to elementer med sam-
me længde.

Den anden vanskelighed er at bore hul til mes-
singskruen til montering af det fødte element.
Messing er vanskeligt at bore i med normale bor
- boret sætter sig nemt fast - og river emnet ud
af enhver form for skruestik eller anden fasts-
pænding. Et nul-vinkel bor - et med en æg, der
går vinkelret på emnet, fungerer faktisk meget
bedre i messing. En drejebænk er ideel til boring
af hullet - der er ikke meget plads til at begå fejl.
Boring af et 0,144 tomme hul i 1/4-20 messin-
ggevind efterlader en vægtykkelse på kun 15
mikrometer. Boret skal være præcist centreret,
og boltens akse skal være helt parallel med
boret. En tolerance på 1 grad er ikke godt nok
for 2-tomme bolte. Man kan ved hjælp af en
smule trigonometri beregne tolerancen med for-
mel 1:

hvor "væg" er vægtykkelsen, og "længde" er
boltens længde. Det vil måske være en god ide
at gøre vinklen endnu mere præcis for at kom-
pensere for tolerancen ved centrering af boret.
Et lille tykt bor, der er beregnet til forboring, vil
være en hjælp.

Yagi'er
Jeg foretrækker at bruge traditionelle Yagi'er på
903 MHz - skønt jeg ikke har offentliggjort
nogen konstruktioner. Det er ikke lykkedes mig
at fremstille et tilpasningsnetværk på denne fre-
kvens, som lader sig genskabe. Det er nødven-
digt at foretage en smule justering for at få SWR
eller returen ned på et acceptabelt niveau. 
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Jeg er sikker på, at korrekte opspændinger eller
præcisionsfremstilling ville være af stor hjælp,
men det ligger nok uden for de fleste amatørers
muligheder.

Med hensyn til vindbelastning pr. element er
runde pinde bedre end loop-elementer. Mens en
2-element quad har større forstærkning end en
2-element Yagi, forsvinder fordelen helt, efter-
hånden som bommen bliver gjort længere. Fak-
tisk har lange Yagi'er ofte en ekstra decibels for-
stærkning sammenlignet med lange loop-Yagi'er
af samme længde. Det er ikke overraskende -
Yagi'er er blevet optimeret i de seneste mange
tiår ved hjælp af computerteknologi, mens det
kun er nogle få meget engagerede, der har opti-
meret loop-Yagi'er på prøvepladser. Ved højere
frekvenser bliver det vanskeligere at fremstille
Yagi'er, efterhånden som konstruktionstoleran-
cer kræver mere og mere præcis bearbejdning.
Keith, KØKE, brugte mere end 16 timer på at
fremstille en Yagi til 3456 MHz, idet han omhyg-
geligt fremstillede elementerne inden for en
tolerance på ±1 mikrometer (7).
Der er en del faldgruber under modelarbejde
med Yagi'er. Lange Yagi'er, der modelleres i
Mininec, lider typisk af frekvensforskydning - for
at få dem til at fungere korrekt, bliver man nød
til at trimme alle de parasitiske elementer, så de
reelle elementer bliver kortere end forudsagt af
computermodellen. Dette kan undgås ved at
bruge NEC-2 til modelarbejdet. NEC-2 er ikke så
nyttig på HF, hvor koniske elementer er alminde-
lige, men denne begrænsning er i almindelighed
ikke noget problem på mikrobølgeområdet.
NEC-2 er public domain software og kan down-
loades fra nettet. Imidlertid er brugerinterfacet
gammeldags selv set med 1980-øjne, så de fleste
amatører vil have glæde af at købe en moderni-
seret version. Brian Beezley, K6STI, fremstillede
en speciel version af Mininec, der hævdes at kun-
ne undgå frekvensforskydningen; men han
annoncerer ikke længere med salg af program-
mer til modellering af antenner.

Modellering kommer til kort, når det gælder
typiske tilpasningsnetværk, som er så store, at de
kan interagere med de felter, som antennen
frembringer. Programmerne NEC og Mininec er
ikke gode nok til modelarbejde i denne situati-
on. Mere avancerede programmer, der benytter
tredimensional finit-element analyse, kan måske
klare opgaven, men disse dyre programmer er
endnu ikke tilgængelige for de fleste amatører.
Derfor er praktisk konstruktion eller prøv-dig-
frem metoden stadig det, der virker, når man
skal fastlægge de nøjagtige dimensioner for til-
pasningsnetværk. Det kan være ret frustrerende

at få fremstillet et godt tilpasningsnetværk -
Avery Fine, KA3NTX, har offentliggjort en kon-
struktion med et SWR på 1,7 til 1, da han ikke
havde tid til at konstruere et bedre netværk (8).

Der findes teknikker, der letter problemerne
med konstruktion af tilpasningsnetværk. Den
mest indlysende er at ofre en lille smule for-
stærkning og konstruere antennen til fødning
direkte med 50 ohm. Derved undgår man beho-
vet for et besværligt tilpasningsnetværk. Hvis
man ikke kan ofre lidt af forstærkningen, findes
der en lidt mere besværlig metode, der består i
at konstruere antennen til fødning direkte med
25 ohm og så bruge et 1/4 bølgelængde 35 ohm
coaxkabel som tilpasningsnetværk. En enkel ba-
lun, der fungerer godt med en sådan enkel føde-
metode, er en metalbom, der skærmer coax-
ialfødekablet mod resten af antennen - dette
fungerer fint med korte antenner, hvor monte-
ringsbeslaget sidder bag ved bageste element.
Coaxkablet kan føres ud gennem bagenden af
bommen.

Mekanisk er det normalt mest praktisk at mon-
tere Yagi'ens elementer direkte gennem et alu-
miniumsrør, der fungerer som bom. Denne kon-
struktion er mere driftsikker end at montere ele-
menterne oven på bommen i plastholdere -
sådanne isolatorer vil typisk blive svækket over
tid, hvilket medfører, at antennen står og drysser
elementer, når det stormer. Bommens skærmen-
de virkning medfører, at elementerne skal gøres
lidt længere. Derfor skal der - for en bestemt ele-
mentdiameter og bomdimension - tilføjes et
stykke, som ofte omtales som bomkorrektionen.
Bomkorrektionen, som er næsten uden betyd-
ning på 2 meter, bliver ret vigtig i mikrobøl-
geområdet. Heldigvis har Guy Fletcher, VK2KU,
offentliggjort en QEX artikel, der beskriver kor-
rektionerne for bom og elementer på 1296 MHz
(9).

Især når det gælder kortere Yagi'er, foretrækker
jeg blot at skalere konstruktioner, der er bereg-
net til lavere frekvenser, ved at bruge SCALE.EXE.
Det benytter ligninger, der er udviklet af James
Lawson, W2PV, ved omregning til tilsvarende
elementer for Yagi antenner. Det kan håndtere
koniske elementer, hvis man skulle have lyst til at
skalere sin foretrukne HF antenne til VHF eller
UHF. HF antenner benytter typisk elementer, der
er fremstillet af koniske aluminiumrør, der er sat
ind i hinanden. SCALE.EXE er et DOS program,
der leveres sammen med ARRL Antenna Book
softwaren - det giver ikke alene mulighed for at
ændre frekvens, men det giver også brugeren
mulighed for at vælge nogle elementdimensio-



594 __________________________________________________________________________ OZ oktober 2006

ner fra den virkelige verden. Man kan for eksem-
pel have lyst til at fremstille sine antenner af
nummer 8 aluminiumtråd eller 6061-T6 alumini-
umstænger med en diameter på 3/16 tomme.
Det er en god ide at kontrollere skalerede kon-
struktioner ved brug af software til antennemo-
deller - blot for lige at sikre, at der ikke er noget
fuldstændig galt. Den bedste indikator er
niveauet for sidesløjfer - det skal være stort set
det samme som den oprindelige antenne. Hvis
sidesløjfer er for store, er det måske nødvendigt
at gøre elementerne mindre ved at skalere dem
til en højere frekvens. Modsat kan man skalere
Yagi'en til en lavere frekens, hvis sidesløjfer er
for små. The UHF/Microwave Experimenter's
Handbook er en fremragende referencehånd-
bog for folk, der vil konstruere Yagi'er til mikro-
bølgeområdet; den indeholder artikler af Steve,
K1FO, og Gunter, DL6WU.

Afprøvning
Måling af SWR udføres lettest med en RF-kilde
med lav effekt og en bro til måling af returtab i
mikrobølgeområdet. Paul Wade, W1GHZ, har
offentliggjort en enkel konstruktion i QEX (9).
Den har fremragende retningskobling - over 30
dB fra 10 MHz til 2,304 GHz. Det er vigtigt at
have god retningskobling - den er et mål for,
hvor lavt et SWR meteret kan måle. Ifølge Steve
Polishen, K1FO, har Bird wattmeter elementer
typisk en retningsvirkning på kun 23 dB på 432
MHz (11). 70 cm båndet ligger på grænsen for
elementerne snarere end midt i deres arbejds-
område, hvor det er mest sandsynligt at opnå de
typiske 30 dB retningsvirkning. En ulempe ved
begge er brugen af en enkel diodedetektor.

Paul brugte 1 kHz amplitudemodulation til at
frembringe en vis interferensmodstand - men
man har stadig brug for en ren RF kilde, der er fri
for kraftige spurioussignaler og harmoniske. En
sender med lav effekt, der er lovlig med hensyn
til sending, er måske ikke tilstrækkelig til seriøse
målinger sammen med en bredbåndet detektor.
Én løsning er at bruge en selektiv detektor såsom
en modtager eller en spectrum-analyzer med en
retningskobler. Jeg havde heldige resultater med
Narda retningskoblere købt brugt på et loppe-
marked. De er nemme at afprøve med en god 50
ohm belastning og en referencekortslutning.
Brugte dummy-loads er nemme at afprøve med
et DC-ohmmeter - hvis de har været mishandlet,
vil de vise en modstand der ligger langt fra 50
ohm. Åbne transmissionslinjer kan være ret spe-
cielle at have med at gøre i mikrobølgeområdet
- centerlederen i et coaxialkabel kan se ud mere
som en antenne end som et åbent kredsløb.

Den bedste metode til at opnå en brugbar
måling af forstærkning er at tage antennen med
til en VHF eller mikrobølge komsammen, hvor
der er mulighed for måling; i USA kunne det
være Eastern VHF/UHF Conference i New Eng-
land og Central States VHF Conference i Midve-
sten (i Danmark er det nok lidt sværere at finde
og få adgang til velegnede målepladser). Hvis
der er noget, der ikke fungerer, er der en god
chance for at få gode råd om, hvad der kan være
gået galt. Det er muligt at etablere sin egen
måleplads, men det kræver meget og præcist
arbejde at opnå gode målinger. En udmærket
vejledning om antenner finder du i en artikel af
Dick Turrin, W2IMU, i The ARRL Antenna Book.
Den blev oprindeligt offentliggjort i november-
udgaven af QST i 1974 under titlen "Antenna
Performance Measurements" - den er lige så nyt-
tig i dag, som den var dengang. Paul Wade,
W1GHZ, udvider sine tidligere forklaringer i The
ARRL UHF/Microwave Projects Manual, volume
2.
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Mere om transformatorer
og tyrkertro

Af TR

I min artikel om kerner og tyrkertro (litt. 1)
beskrev jeg en 1:9 transformator (en UNUN) vik-
let på en stor Philips 4C65 kerne. Jeg skrev at
transformatoren virkede op til 26 MHz, d.v.s.
dens VSWR ved en belastning på 470 Ohm var
under 2:1. 
Jeg skrev at jeg mente at grunden til den lave
grænsefrekvens var, at viklingerne var snoet, og
at den gensidige kapacitet mellem dem kortslut-
tede transformatoren ved høje frekvenser. 
En medamatør, der ville bygge en EFW-20 anten-
ne, viklede en transformator med samme kerne-
type, men uden at sno viklingerne. Han kunne
kun få den til at gå til 24 MHz og spurgte mig,
om jeg kunne hjælpe. 
Jeg har nu lavet en række forsøg med forskelligt
vindingstal på de tre viklinger. Jeg har lavet en
1:9 transformator med hhv. 8, 9 og 10 vindinger,
og så målt på transformatoren med samme
opstilling som beskrevet i litt. 1.
I figur 1 til 3 ser vi resultatet, og i tabel 1 er resul-
taterne sammenfattet. Vi ser at en transformator

med 10 vindinger kun virker op til 26 MHz, mens
en transformator med 9 eller 8 vindinger virker
op til 30 MHz. Desuden kan vi se, at når der kun
er 8 vindinger på transformatoren, så begynder
den nedre grænsefrekvens at stige, men den er
stadig under 1,8 MHz, så transformatoren virker
stadig i hele kortbølgeområdet. 
Vi kan altså konkludere, at hvis vi vil lave en 1:9
transformator viklet på en stor Philips 4C65 ker-
ne, så skal den have 8 vindinger, hvis den skal
dække hele kortbølgeområdet.

I litt. 1 skrev jeg at årsagen til den lave grænse-
frekvens nok skulle søges i den gensidige kapaci-
tet mellem de tre snoede viklinger, men det er
altså ikke hele forklaringen, for nu er viklinger-
ne jo ikke snoet. 
Det viser sig at det ikke så meget er den gensidi-
ge kapacitet, men i langt højere grad spred-
ningsselvinduktionen der begrænser transfor-
matorens øvre frekvens. Spredningsselvinduktio-
nen er afhængig af viklemåde og hvor meget af

Figur 1. Frekvensgang for transformator med 10 vindinger.
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Figur 2. Frekvensgang for transformator med 9 vindinger.

Figur 3. Frekvensgang for transformator med 8 vindinger
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viklingen der ligger uden for kernen. 
Man kan ikke undgå spredningsselvinduktionen,
men man kan minimere den ved kun at anvende
det nødvendige antal vindinger på hver vikling,
som det er vist i tabel 1.
Med et lavere vindingstal kan vi altså få en høje-
re grænsefrekvens, men det betyder så til
gengæld, at der kan optræde mætning ved lave
frekvenser, hvis effekten er tilstrækkelig høj, se
litt. 2. Det er altså omkostningen ved den højere
grænsefrekvens. 
Hvis vi både vil have mange vindinger af hensyn
til effekten ved lave frekvenser og samtidigt en
høj grænsefrekvens, er det nødvendigt at kom-
pensere for spredningsselvinduktionen. 
Det kan gøres ved at sætte en lille kondensator
over viklingerne på de rigtige steder. Man
omdanner transformatoren til en form for lav-
pasfilter.

I litt. 3 er der en meget omfattende gennem-
gang af hvordan man gør.

Med udgangspunkt i litt. 3 har jeg kompenseret
transformatoren med 10 vindinger. Jeg har sat
en lille kondensator over transformatorens 50
Ohm port, og hvad det resulterede i, kan vi se på
figur 4. Vi ser, at transformatoren nu virker op til
30 MHz med 10 vindinger, og så kan vi ikke for-
lange mere af den transformator.
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Figur 4. Frekvensgang for kompenseret transformator med 10 vindinger.

Tabel 1. Sammenstilling af resultaterne
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OZ7IGY,---  for flere nyere amatører er dette  call ukendt har jeg opda-
get.
For de fleste af os "gamle" giver det et lille  skud af adrenalin i krop-
pen.
OZ7IGY blev etableret som et "græsrodsprojekt" i  1957,- det inter-
nationale geofysiske år, -  og fylder dermed 50 år i Marts 2007.
Som ny VHF-amatør i 1960 var det bare SIGNALET. Det var det første
man lyttede efter når rørene i modtageren var blevet varme. Kunne
man høre IGY'en, virkede grejet. Kunne man ikke høre  den lyttede
man intenst  2-meterbåndet igennem for  at være sikker på at det
ikke var modtageren der var død, men et af de i IGY'ens barndom
jævnlige nedbrud.
Den gang var det målesenderen man trimmede sin modtager efter,-
det var signalet der fortalte én om  forholdene var normale eller løf-
tede på VHF, - og det var signalet man intenst lyttede efter med
beam-antennen vendt mod NNØ for at høre om der var Aurora.

OZ7IGY
v/ OZ2UD Ernst Thorsager, Jystrup

Hvad var og er formålet med OZ7IGY?
Her er vi så ved det oprindelige formål med
OZ7IGY. Historien bag denne beaconsender vil
jeg overlade til andre at fortælle, og i stedet lige
holde mig til nutiden.
OZ7IGY blev ved sin "fødsel" installeret i en silo
hos Aalborg Portland Cement i Københavns
sydhavn
Efter en lidt omflakkende tilværelse siden star-
ten af beaconsenderen i 1957, er OZ7IGY nu hav-
net i mit nærfelt.
På Slettebjerg her på Midtsjælland, på locator
JO55wm, eller positionen 55,5166 Nord, 11,0889
Øst, med fodpunkt 92 m o.h står en gammel
vandværksbygning fra 1905.

Dette var vandværk for Jystrup by til 1938. Siden
da har bygningen stået tom, men under gulvet
var og er stadig et bundfældnings bassin.
Takket være det, eksisterer bygningen stadig. I
1985 fik jeg rådighed over den mod at forhindre
bygningens forfald. Det var oprindelig planen at
lave et observatorium på taget som var som skabt
til formålet. Den blev så pludselig hjemsted for
en repeater til Sjælland rundt på cykel, senere
husede den "Noden" til digipeater kæden, så test
QTH for en gruppe fra Roskilde afd.

Flytning nødvendig-
Da jeg erfarede at IGY'en ikke kunne blive i Tøl-
løse,-(hvor den på det tidspunkt var placeret), til-
bød jeg denne QTH idet jeg havde skippet pla-
nerne om observatorium.
Efter at fyrpasser OZ7IS havde inspiceret place-
ringen var der ikke meget tvivl om, at huset ville
få en fast, ny beboer. Placeringen midt på Sjæl-
land, højden,- og især landskabets beskaffenhed
var perfekt.
Positionen ligger 3,8 km SSØ for Sjællands høje-
ste punkt,- Gyldenløveshøj,- og det let skrånen-
de tærræn til alle sider fra senderen, udgør en
perfekt placering for udnyttelse af det naturlige
gain landskabet giver. 
Da beslutningen om flytningen var  taget lå der
en hel del arbejde i, at  få bygningen i en stand,
så den ikke  forfaldt yderligere. Taget er et fladt
betondæk, og der lå ca. ½ meter  jordhøj med

OZ7IGY i dag
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græs deroppe. Det blev selvfølgelig
skovlet ned,
så masten, der blev doneret af  Mart-

in-OZ2SYV, kunne forankres  midt på
taget. Malte-OZ1MG kom forbi  med
sin 30-m kran og satte gittermasten
på taget. Hele forløbet kan for øvrigt
ses på  www.OZ7IGY.dk, hvor det er
foreviget  i fotos.

OZ7IGY på Midtsjælland
De gule mursten, som bygningen bes-
tår af var meget forvitrede, og hele
bygningen blev derfor  pudset op af
Jens Peter - OZ1LKK og behandlet
med betonfarve. Indvendig blev der
monteret en 1 kvm. 5mm  alu-plade
på væggen. Denne fungerer som
køleplade for 70, 144, 432 og 2320
MHz senderne. Den rå bygning før restaurering. På billedet OZ6YM og OZ7IS

Resten af de 9 sendere er monteret i 19" rack og
på stålhylder.
Den første vinter (2005-2006) viste os at jorden
på taget havde virket som en rimelig isolering, så
det  blev meget koldt. Den forgangne sommer
viste også manglen på isolering.
Temperaturen inde i huset var oppe og vende
over  40 gr.
Dette krævede ventilation, og dette var for-
holdsvis  nemt at afhjælpe, idet det gamle ilt-
ningstårn med riller i ydermuren kunne benyttes
som luftskakt. 
Et par blæsere og en termostat klarede kølingen.
Egen el-installation var også påkrævet, idet for-
bruget til de aktive sendere udgør 4-5000 Kwh
på årsbasis. Her indtrådte Palle-OZ2PBS med at
sørge for måler, nødvendige rammer og installa-
tion.

I dag kører i alt 9 sendere fra Slettebjerg, og de
rapporter der er kommet ind, især fra udlandet,
viser at placeringen er god.
Især var alle overraskede da der dukkede en rap-
port op fra Alaska.
OZ7IGY var hørt på 50-MHz over en trans-polar

strækning,- noget som andre end radioamatører
havde anset for at være umuligt.
Beaconen drives af  foreningen DAVUS og drives
for frivillige midler, så er du ikke medlem, men af
og til tjekker forholdene ved at lytte til OZ7IGY,-
- så meld dig ind i DAVUS. 
Send så også en tanke til alle de, som gav en
hånd med i det store arbejde der blev lagt i at
flytte og genetablere signalerne fra 50 MHz til
10 GHz.
Verdens ældste nordlysbeacon er stadig aktiv.

Fra andre blade
Forforstærker til VHF/UHF
Når det drejer sig om anbringelse af en mastforstærker
er der masser af nyttig viden og gode ideer at hente i
denne artikel. Begreber som støj og intermodulation
gennemgås, og der er vist konkrete forstærkerkoblinger.
Artiklen afsluttes med konstruktion af en antenneenhed
med integreret forstærker og elektronisk omskiftning
(inklusive printlayout).
DH7FB VHF-/UHF-Empfangvorverstärker - altes Thema,
neue Wege. Funk Amateur 5/06 side 562 - 566

5 bånds antenne uden spoler
I en instruktiv artikel beskriver DK1KL hvorledes man
bygger en antenne til de 5 øverste HF bånd (20 - 10
meter) omkring en lodret dipol. Antennen bruger de
såkaldte open sleve princip, hvor en i dette tilfælde lod-
ret diplol til 20 meter forsynes med nogle lodrette anten-
neelementer med resonans på de fire andre bånd.

Antennen kan fremstilles uden brug af specialværktøj
eller særlige dele, og til justeringen kræves blot en sen-
der og et SWR-instrument.
Der beskrives hvorledes amn kan forsyne antennen med
reflektorer eller direktorer, og på den måde få en
retingsvirkning, ligesom en udvidelse til 40 meter omta-
les.
DK1KL: Ein vergessenes Antennenprincip - 5 band-anten-
ne ohne Spulen. Funk Amateur 3/06 side 300 - 303.

Kort, bredbåndet 6 m antenne
DK7ZB har konstrueret en 4 element antenne til 6 meter.
Bommen er kun 2,20 m og gain opgives til 6,2 dBd. Artik-
len viser med tydelige billeder, hvorledes antennen kon-
strueres.
DK7ZB: kurze bnreitband-Yagi für 6 m. Funk Amateur
6/06 side 683

OZ8XW
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Jeg har ikke haft nogen forbindelse med PEDER
SKRAM tidligere og heller ikke været ansat i
søværnet. Men i min tid i farvandsvæsenet har
jeg haft samarbejde med søværnet på forskelli-
ge områder f.eks. radiokommunikation i Grøn-
land mellem Grønnedal og loran-stationerne og
med søopmålingen.
Fra sommeren 2002 har jeg så haft vagt hver
onsdag i åbningstiden og har haft mange mor-
somme oplevelser. Radioudstyret i "PEDER
SKRAM" er det udstyr, der var installeret da fre-
gatten udgik af søværnet i 1992. Dette udstyr af
svensk fabrikat er noget besværligt at betjene
sammenlignet med moderne radioamatørudstyr.

QSL kort fra GB2RN/MM som er HMS BELFAST's
amatørkaldesignal.

Det er et såkaldt "syntese radio udstyr": fre-
kvensindstilling foregår ved at dreje et antal
omskiftere for at indstille modtageren på den
ønskede frekvens og derefter skal senderen med
tilsvarende omskiftere indstilles på samme fre-
kvens og endelig skal antenneafstemningen
justeres. Det er lidt af en udfordring for en
radioamatør at betjene dette udstyr. 
På grund af de tidspunkter jeg har haft vagt i
dagtimerne om sommeren så har kortbølgera-
dio- forholdene ikke været gunstige, samtidig
med at vi har en periode hvor solplettallet, som
har indflydelse på kortbølgeradio, er lavt . Det
har betydet at jeg kun har haft forbindelser med
radioamatører indenfor Europa. De spændende
DX forbindelser (lang distance) har jeg ikke
oplevet. 
For øvrigt er der altid mere aktivitet på ama-
tørbåndene i weekenden end om hverdagen. 
Jeg anvender mest telegrafi og har også haft
forbindelse med HMS BELFAST, der ligger på
Themsen i London. 

HMS BELFAST er den eneste bevarede krydser fra
den anden verdenskrig, og er nu museumsskib
ligesom PEDER SKRAM. 
På en vagt her i denne sommer havde jeg SSB-
telefoni forbindelse med en russisk amatør-stati-

Radiooperatør på 
PEDER SKRAM's amatørradiostation

Gengivet fra Fregatten PEDR SKRAM's venner. Venneforeningens blad september 2005A
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I sommeren 2001 besøgte jeg PEDER
SKRAM for første gang, og i radio-rum-
met sad en radioamatør bekendt Jørgen
OZ2BAL. Jeg fik en masse oplysninger om
radiostationen og om hvordan man kun-
ne blive operatør, for der var mangel på
sådanne. Det gav mig lyst til at være med.
Det kræver at man skal være medlem af
Venne-foreningen og have et radioama-
tør certifikat. 
Et årskontigent på kr. 150 blev indbetalt
og med hensyn til radioamatør certifikat
så har jeg haft dette siden 1948 som
OZ5PF. 
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on der blev betjent af en YL (Young Lady), - en
kvindelig studerende der benyttede amatørra-
dio som sprogtræning i engelsk. 

Når der er lidt langt mellem radioforbindelserne
så er der heldigvis besøgende der stiller mange
spørgsmål. F.eks. vil mange gerne vide om tele-
grafi stadig anvendes, og om hvor hurtigt jeg
kan sende og modtage morse telegrafi. Der
kommer også mange spørgsmål om den morse-
nøgle jeg bruger. Det er en mekanisk semiauto-
matisk morsenøgle fremstillet af Vibroplex
Comp i USA. Opfundet for ca. 100 år siden og
anvendes stadig af radioamatører. Min Vibro-
plex er fra 1954. 

Hvis man har radiovagt i påskeferien så gælder
det om at være godt påklædt, for det er rigtig
koldt i radiorummet, selvom der er tændt for en
elektrisk varmeovn. Jeg husker en påske, hvor
jeg havde vagt, - det var så koldt at jeg måtte
have handsker på for ikke at fryse om fingrene,
når jeg betjente min "Vibroplex".
På en vagt sad jeg foran radiomodtagerne med
ryggen mod døren helt stille uden at bevæge 

Herover et billede af HF radioinstallationen,
med antenneafstemning øverst, derefter styre-
sender, og nederst modtageren. senderens 400
watt udgangstrin findes i et andet rum.

Fregattens QSL-kort

mig, dybt koncentreret for at aflytte et meget
svagt morsesignal.
Jeg fornemmede at der stod nogle besøgende i

døren da en barnestemme råbte: "Far, der sidder
en stor dukke." Jeg vendte mig om og sagde:
"Nej, det er en levende dukke."
Der blevet grinet meget. 
At være radiooperatør på PEDER SKRAM's radio-
amatørstation er udfordrende, spændende.
morsomt og til tider køligt, så jeg vil opfordre
radioamatører til at melde sig "under fanerne"
og tage nogle vagter, for der mangler altid ope-
ratører. 
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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

Oktober.
Worked All Germany Contest - CW/SSB 21-22 1500-1459  
CQ WW DX Contest - SSB 28-29 0000-2400  OZ 09/2004
CQ WW SWL Challenge - SSB 28-29 0000-2359  
10-10 Intern. Fall QSO Party - CW/DIGI 28-29 0001-2359  
November.
HA-QRP Contest - CW 1-7 0000-2400 Onsdag til torsdag 
10 meter NAC - CW/SSB/FM/Digi 2 1800-2200      
IPA Radio Club Contest (1) - CW 4 0600-1000      
Ukrainian DX Contest - CW/SSB/RTTY 4-5 1200-1200  
IPA Radio Club Contest (2) - CW 4 1400-1800      OZ 10/2003
IPA Radio Club Contest (3) - SSB 5 0600-1000      OZ 10/2003
High Speed Club CW Contest (1) - CW 5 0900-1100      
DARC 10 m Digital Contest "Corona" - DI 5 1100-1700      
IPA Radio Club Contest (4) - SSB 5 1400-1800      
High Speed Club CW Contest (2) - CW 5 1500-1700      
ARS Spartan Sprint - CW 7 0200-0400      
Worked All Europe DX-Contest - RTTY 11-12 0000-2359  
Japan International DX Contest - Phone 11-12 0700-1300  
SL Contest - CW 11 1100-1200      
OK/OM DX Contest - CW 11-12 1200-1200  
SL Contest - SSB 11 1230-1330      
YO International PSK31 Contest - PSK31 17 1600-2200      
INORC Contest - CW 18-19 1200-1200  
LZ DX Contest - CW/SSB 18-19 1200-1200  OZ 11/2004
EUCW Fraternizing CW QSO Party (1) - CW 18 1500-1700      
All Austrian 160 m Contest - CW 18-19 1600-0700  
EUCW Fraternizing CW QSO Party (2) - CW 18 1800-2000      
RSGB 1.8 MHz Contest - CW 18-19 2100-0100  
EUCW Fraternizing CW QSO Party (3) - CW 19 0700-0900      
EUCW Fraternizing CW QSO Party (4) - CW 19 1000-1200      
HOT Party - CW 19 1300-1700      
CQ WW DX Contest - CW 25-26 0000-2400  OZ 09/2004
CQ WW SWL Challenge - CW 25-26 0000-2359  
QRP ARCI Topband Sprint - CW/SSB 30 0000-0600      
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Contesting

Conteststof

Hvem laver egentlig contestreglerne?
Da jeg lige for tiden er fuldt beskæftiget med at redi-
gere/ kontrollere indkomne logge fra SAC contesterne,
og derved kommer til at se mange opsætninger af en
log, undrer det mig om reglerne overhovedet bliver
brugt i forbindelse med fremstillingen logprogrammer.
Der er idag en mangfoldighed af programmer til rådig-
hed for en contester, så det kan være et større studium
at finde det rette program.
Mange vælger at køre med samme opsætning uanset
hvilken contest de deltager i.
Man skriver blot en bemærkning om, at man godt ved
loggen ikke lige opfylder alle krav til en specifik con-
test, men når nu man har gjort opmærksom på det, så
må det være acceptabelt for logretteren.
For at tage de helt aktuelle logge fra SAC contesten, i
skrivende stund dem fra SAC CW, så indleverer mange
NON SCANDINAVIAN deltagere, der kun har kørt 1
bånd, f. eks. en log de kalder Single Operator Single
Band Low Power
Dette uanset denne klasse slet ikke er optaget i regler-
ne!
Jeg fik derfor den ide at se på reflektoren 3830, som
findes på:

< http://www.hornucopia.com/3830score/>
under overskriften "2006 SAC CW - All 3830 Claimed
Scores 21Sep2006"
Her er indsendte resultater opstillet efter klasse og
man kan se NON SCANDINAVIAN stationer publiceret
under Single Band sammen med SCANDINAVIAN stati-
oner.
Ifølge reglerne er der kun oprettet klasser for multi-
bånds deltagelse for NON SCANDINAVIAN stationer,
men mange enkeltbånds deltagere indsender deres
resultat som enkeltbånds.
Man kan nemt forestille sig at en logkonstruktør
skæver til sådanne publicationer, fremfor at indhente
de originale regler, når der skal laves et nyt logpro-
gram, og herefter påfører logretnings processen pro-
blemer med at selektere disse logge over de rigtige
klasser.
Allis OZ1ACB gjorde mig opmærksom på at logpro-
grammet for SAC contesterne fra EI5DI Poul Kane, en
efterhånden mangeårig leverandør af logprogrammer,
tillader og logger QSO'er skandinaver imellem, hvilket
ikke tæller til resultatet.
På forespørgsel mener han at deltagerne selv må være
klar over hvem de ikke skal kontakte i contesten.
I det checkprogram jeg bruger bliver disse QSO'er sor-
teret fra med 0 point til følge, hvilket af og til kan
afstedkomme en korrespondance, deltager og mig
imellem, om forskellen på claimed score og den ende-
lige score.
Ved hjemtagning af hans programmer skal man være
opmærksom på at bruge det til skandinaver og ikke
det til europæere.
Programmet fungere udemærket til SSB, men for en
CW operatør mangler der hele styringen af senderen.

Lidt om nøjagtig tid.
Atomur har en usikkerhed på ca. 0,1 mikrosekund.
Hvis din PC er koblet på sådan et ur vil der være en
tidsforsinkelse på mellem 0,1 og 1 sekund.
Dansk normaltid er 1 time foran den såkaldte UTC- tid,

dog har vi nu indført en sommer og vintertid, der giver
2 timers forskydning om sommeren.
UTC står for Coordinated Universal Time, som er en
fælles tid gældende over hele verdenen.
Absolut tid defineres som et vægtet gennemsnit af et
stort antal atomure verden rundt.
Sammenligningen sker ved hjælp af GPS (Global Positi-
oning System) via satellitter, og er grundlaget for Inter-
national Atomic Time (TAI).
Denne tid antages at afvige mindre end 1/10 mikrose-
kund pr. år i forhold til et ideel og perfekt ur.
Tidligere blev Greenwich Mean Time (GMT) defineret
som absolut tid, og målt ved astronomiske observatio-
ner præcis når solen står i syd kl. 1200 på positionen
Greenwich i London.
Dette er imidlertid ikke nøjagtigt nok for nutiden
videnskab, derfor blev TAI etableret.
Jorden roterer ikke helt jævnt, hvilket giver en tidsfor-
skel mellem TAI og GMT det er iøvrigt ikke særlig prak-
tisk,
Man har derfor defineret en anden tid, Coordinated
Universal Time (UTC), som er baseret på TAI og astro-
nomisk tid.
UTC afviger fra TAI med et helt antal sekunder ( i 2004
var det 32 sekunder).
UTC følger i gennemsnit jordrotationen, således at når
solen er ret syd for Greenwich, afviger UTC tiden ikke
mere end 0,9 sekunder før eller efter 12.00.00.
UTC tilpasses tidzonerne ved at lægge til eller trække
fra et helt antal timer.
Der foretages  af og til korrektioner på 1 skudssekund.
UTC er den legale tid som benyttes verden over. 
Forskellen mellem UTC og TAI ændres gennemsnittlig
med ca 1/3 sek/år. 
Det internationale buro for mål og vækt, BIPM i Paris,
forvalter og distribuerer UTC.
Se <www.bipm.org, time>).
Ca. 250 tidsværdier fra ca. 50 lande leverers regelmæs-
sig hvert femte døgn til BIPM, som beregner middel-
værdien. 
Man kan abbonnerer på denne tid.
Tidsmåling er baseret på processer i cesium-atomet, og
tidsforskelle kan måles med meget stor nøjagtighet.
Nøjagtig tidsmåling er vigtig for bl. a. satelittnavigasi-
on. 

Contestaktiviteter fra DX- stationer/ ekspeditioner.
På adressen <www.ng3k.com/Misc/cqc2006.html> kan
stationer, der vil være aktive i nærmere specificerede
contester, melde sig på.
Her er en mulighed for på forhånd at sikre sig det kor-
rekte kaldesignal, DXCC land, deltagerklasse og hvem
der står bag kaldesignalet.

I CQ World Wide SSB Contesten 28-29 okt. 2006 er for-
eløbig nævnt følgende calls, som kan forventes aktive:

Call Land Klasse Opr.
8R1EA Guyana SO AH8DX
B1Z Kina M/? USA- team
CN2R Morocco SOSB 80m W7EJ
CN2ZR Morocco SOSB 20m W7ZR
EY8MM Tajikistan SOSB 80m EY8MM
HQ9R Honduras SOAB LP WQ7R
IG9R African Italy ? TBD
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J3A Grenada M/M AC3G + flere
LZ9W Bulgaria M/M LZ - team
OH0Z Aland Is. M/M Team
P40W Aruba TBD W2GD
PJ2T Neth Antilles M/S W1MD, W4PA,

DF7ZS, N8BJQ, 
W0CG

PJ4E Neth Antilles M/? K0RAY, K0RI,
N0KE, N0VD, 

WA4PGM
VK8AA Australia SOAB VK2CZ
VK9AA Cocos (Keeling) ? VK2IA
VP2MDY Monserrat ? WA7NB
ZP0R Paraguay SO ZP5AZL

Resultater fra PACC Contesten 2006.
Der var mere end 650 deltagere og over 3800 calls
logget.

OZ Denmark
1 OZ5UR 96 27 2592

2 OZ1JVX 105 21 2205
3 OZ4NA 106 20 2120
4 OZ7YL 80 20 1600
5 OZ6PI 68 19 1292
6 OZ4FF 14 7 98
Brev fra OZ4NA Bent, som fortæller at hans 3' plads
gav både et diplom og en vignet.
Det totale resultat kan ses på <www.dutchpacc.com>.

Resultater fra Oceania DX Contest CW 2005.
Fra Hans OZ5DX foreligger resultaterne for denne con-
test.
1. OZ5DX SOAB 47 122 35 4270
2. OZ8SW SOAB 7 20 7 140

HANS anvendte følgende udstyr:
RIG: IC-751A/ L75 TS830, FL2100B- 500W.
Antenner: TH2 og Vertikal til 7 & 3,5 MHZ

I SOAPBOX'en skriver Hans: Condx fair to good.

Det var alt for dennegang.
73 Peter OZ5WQ

Resultater

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

Redaktion:

10m. aktivitetstest 
SEP

Klasse A. CW QSOer Loc Score
1 OZ4QX 4 2 1166
2 OZ4TP 2 2 1051
3 OZ2PBS 5 1 774

Klasse B. SSB
1 OZ4DR 13 4 6515
2 OZ2PBS 9 3 2963
3 OZ4TP 3 2 1094
4 OZ2DV 3 1 618
5 OZ7HX 1 1 551

Klasse C. FM
1 OZ4TP 1 1 546
2 OZ2PBS 1 1 545
3 OZ2DV 1 1 511

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ2PBS 774 2963 545 0 4282
2 OZ4TP 1051 1094 546 0 2691
3 OZ2DV 0 618 511 0 1129

10 meter NAC testen
Foreløbigt resultat efter 8 tester i 2006.

Klasse A.
CW Antal QSOer Loc Score
1 OZ0TE 5 62 45 61005 
2 OZ4QX 9 47 29 29777 
3 OZ4DR 5 40 22 22764 
4 OZ2OS 2 14 10 19602
5 OZ7HX 8 23 17 14260
6 OZ1GX 3 8 8 12052
7 OZ3BEN 2 7 6 9051
8 OZ8SMA 3 9 7 7288
9 OZ4TP 8 18 13 7031

10 OZ2PBS 6 26 11 6732
11 OZ7EX 2 4 4 4327
12 OZ7IS 2 15 6 4097
13 OZ0J 1 6 4 2513

Klasse B. SSB
1 OZ3BEN 8 162 101 174245 
2 OZ8SA 8 114 67 88699 
3 OZ2PBS 7 81 51 78967 
4 OZ4DR 6 65 33 47843
5 OZ1GX 4 37 30 44078 
6 OZ4TP 8 33 26 33952
7 OZ5VEJ 2 16 15 27984
8 OZ8WQ 7 43 27 27850
9 OZ7HX 8 31 21 26545

10 OZ8FU 6 25 21 21885
11 OZ7IS 3 39 17 21280
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12 OZ4NA 3 22 15 20695
13 OZ9FL 2 7 7 13202
14 OZ4BM 4 34 16 12881
15 OZ9QQ 1 8 7 11660
16 OZ7JI 2 16 8 7150
17 OZ1ALS 1 6 4 6526
18 OZ7EX 4 21 10 5783
19 OZ2DV 3 16 7 4496
20 OZ9HMN 1 3 3 4302
21 OZ0PL 2 6 4 3353
22 OZ0J 1 6 3 1902
23 OZ7SKB 1 7 3 1840
24 OZ9GA 1 4 2 1387
25 OZ1XV 2 10 2 1281
26 OZ8AGB 2 4 2 1064
27 OZ4MF 1 2 2 1035

OZ1ELY 1 2 2 1035

Klasse C. FM
1 OZ8SA 8 53 31 39449 
2 OZ2PBS 7 35 27 37624 
3 OZ1GX 4 21 18 24820 
4 OZ3BEN 8 33 23 23806
5 OZ8FU 1 11 10 15793
6 OZ5VEJ 2 9 9 15492
7 OZ7KT 1 6 4 3626
8 OZ9HMN 1 3 3 3593
9 OZ4TP 4 4 4 3067

10 OZ7IS 2 7 6 2726
11 OZ4NA 3 5 5 2624
12 OZ9FL 1 2 2 1971
13 OZ9GA 1 2 2 1114
14 OZ2DV 2 3 2 1087
15 OZ1ELY 1 2 2 1035
16 OZ7HX 1 2 1 614
17 OZ4DR 1 2 1 564
18 OZ4MF 1 1 1 501
19 OZ1GNN 1 0 0 0

Klasse D. Dig.
1 OZ3BEN 8 29 27 28737  
2 OZ2PBS 5 12 11 12671 
3 OZ7KT 1 4 4 2553 
4 OZ8AGB 3 6 4 2302
5 OZ1GNN 1 1 1 559
6 OZ2DV 1 0 0 0

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 9051 43173 23806 28737 235839 
2 OZ2PBS 6732 13431 37624 12671 135994 
3 OZ8SA 0 23163 39449 0 128148 
4 OZ1GX 12052 44078 24820 0 80950
5 OZ4DR 22764 47843 564 0 71171
6 OZ4TP 7031 33952 3067 0 44050
7 OZ5VEJ 0 27984 15492 0 43476
8 OZ7HX 14260 26545 614 0 41419
9 OZ8FU 0 21885 15793 0 37678

10 OZ7IS 4097 21280 2726 0 28103
11 OZ4NA 0 20695 2624 0 23319
12 OZ9FL 0 13202 1971 0 15173
13 OZ7EX 4327 5783 0 0 10110
14 OZ9HMN 0 4302 3593 0 7895
15 OZ7KT 0 0 3626 2553 6179
16 OZ2DV 0 4496 1087 0 5583
17 OZ0J 2513 1902 0 0 4415
18 OZ8AGB 0 1064 0 2302 3366

19 OZ9GA 0 1387 1114 0 2501
20 OZ1ELY 0 1035 1035 0 2070
21 OZ4MF 0 1035 501 0 1536
22 OZ1GNN 0 0 0 559 559

Ja så kom vi ned på jorden igen. Det var småt med sig-
naler på 10 meter denne torsdag aften, hvad de ind-
sendte log også vidner om.
Jeg har indsat et foreløbigt resultat af 10 meter tester-
ne i år. Der mangler stadig 2 når dette læses, så der kan
jo ske meget endnu. Forhåbentlig bedre forholdene
sig. På genhør  i testen  den 2. november.

80 meter aktivitetstesten
Foreløbig resultat efter 7 tester i 2006.

CW Antal Points Multi Score
1 OZ2NYB 7 658 152 14336 
2 OZ1GX 7 634 155 14136 
3 OZ4QX 7 520 152 11326 
4 OZ3MC 5 410 93 8381
5 OZ7XE 5 299 93 5611
6 OZ1LJ 6 338 93 5340
7 OZ1IVA 4 257 62 5270
8 OZ7SKV 2 165 41 3385
9 OZ5RM 1 67 12 804

10 OZ1ELY 1 8 2 16

Fone
1 OZ4NA 7 1344 300 57448 
2 OZ1GX 7 1314 286 53879 
3 OZ8SA 7 1088 264 41356 
4 OZ3MC 5 960 214 41140
5 OZ9EC 7 1091 258 40966
6 OZ1IWJ 5 947 202 38499
7 OZ1XV 5 894 203 36509
8 OZ6KH 6 831 212 30793
9 OZ5VY 4 751 154 29004

10 OZ7XE 6 785 216 28426
11 OZ2PBS 4 695 160 27893
12 OZ8DK 4 698 158 27554
13 OZ4FZ 6 734 212 26221
14 OZ4QX 7 770 219 24103
15 OZ0PL 4 581 143 20795
16 OZ6VG 4 538 143 19782
17 OZ1LJ 6 567 147 15116
18 OZ1AWG 7 474 147 11687
19 OZ1IVA 3 330 95 10507
20 OZ0SW 3 314 96 10011
21 OZ0CP 3 329 85 9989
22 OZ1HYI 6 387 142 9867
23 OZ8GW 3 316 82 9288
24 OZ7MKS 3 291 86 8394
25 OZ2JA 2 200 56 7252
26 OZ8YP 5 311 105 7136
27 OZ9FL 4 257 101 6457
28 OZ3JU 3 232 73 5662
29 OZ9IS 4 238 93 5618
30 OZOPL 1 125 31 3875
31 OZ9HMN 3 153 48 2883
32 OZ2DV 2 123 39 2400
33 OZ9V 1 84 27 2268
34 OZ6PP 3 131 45 2224
35 OZ1RSH 3 123 44 2012
36 OZ2OSR 1 53 19 1007
37 OZ1ELY 1 29 9 261
38 OZ1EQC 1 23 9 207
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39 OZ3TZ 2 24 9 150

Klub fone
1 OZ1ALS 6 1191 242 48008 
2 OZ2NYB 7 849 242 29479 
3 OZ7SKV 2 409 83 16951 
4 OZ5VEJ 3 254 75 6546
5 OZ1FRD 2 181 55 5135
6 OZ5VF 2 120 48 2936
7 OZ5GX 1 77 23 1771
8 OZ7HAM 1 60 22 1320

QRP cw
1 OZ8PG 7 756 149 16234 
2 OZ1IKW 4 477 90 10841
3 OZ5AEV 7 598 124 10564
4 OZ8BN 6 594 105 10486
5 OZ0QRP 5 483 92 8863
6 OZ1BMA 5 437 96 8687
7 OZ5RM 2 174 38 3426
8 OZ5JC 2 196 32 3184
9 OZ7BQ 2 164 34 2792

10 OZ8T 7 236 59 2286

11 OZ7NB 1 60 18 1080
12 OZ7XE 1 57 18 1026
13 OZ9KC 2 81 17 699

QRP fone
1 OZ8PG 7 1617 273 64929 
2 OZ1IKW 4 924 155 36010
3 OZ1GDI 3 563 101 19379
4 OZ1BMA 5 545 133 14518
5 OZ5XT 5 404 123 10481
6 OZ8GW 1 193 37 7141
7 OZ8T 7 383 105 6391
8 OZ7JI 2 162 40 3240

Her efter field-dag, som jeg håber mange havde rigtig
megen fornøjelse af, vejret taget i betragtning, er der
ingen 80 m testresultater, så jeg iler med at give den
øjeblikkelige stilling. Meget kan ændre sig da det kun
er de 8 bedste tests der tæller med i årsresultatet. Vi
høres ved igen den 5. november.

Vy 73 de
OZ1GX Gunnar

Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

RNARS Awards (Royal Naval Amateur Radio Society)
RNARS sponserer et antal diplomer som er tilgængelig
for alle radio amatører og SWL's.
Her er nogle stykker af dem.

International Navy Award

International Navy Diplom blev tilgængelig fra 1. Janu-
ar 2004, så derfor er kontakter kun efter 1. Januar 2004
gyldige. Det er tilgængelig for alle radio amatører og
SWL's.

Klasse 1: Køre eller høre 10 RNARS medlemmer, 10 MF
Runde medlemmer, 3 INORC medlemmer og 1 MARAC
medlem. Plus et medlem fra ANARS eller BMARS eller

FNARS eller YO-MARC eller MFCA eller OZ1RDN eller
DL0MCM.

Klasse 2: Køre eller høre 5 RNARS medlemmer, 5 MF
Runde medlemmer og 1 INORC medlem. Plus et med-
lem fra ANARS eller BMARS eller FNARS eller MARAC
eller YO-MARC eller MFCA eller OZ1RDN eller
DL0MCM.

Klasse 3: Denne klasse er kun for DX stationer uden for
Europa. Køre eller høre 3 RNARS medlemmer, 3 MF
Runde medlemmer plus 1 medlem fra ANARS eller
BMARS eller FNARSor INORC eller MARAC eller YO-
MARC eller MFCA eller OZ1RDN eller DL0MCM.
Påtegning er tilgængelig for disse certifikater, dvs. al
CW, al SSB, al 40m osv.

Udgift til ansøgning: 3-50 Pund(UK), 5 Euro eller 7
IRC(EU), DX 8 Dollar eller 8 IRC.

Klub liste: Royal Naval Amateur Radio Society - Ger-
man Naval MarineFunker Club - Belgium Marine ARS -
Australian Naval ARS - Finnish Naval ARS - Marine
Amateur Radio Club Netherlands - Romanian Marine
ARC - Marine Funk Club Austria - Danish Ship Peder
Skram

Joker - En kontakt med et gyldigt Museums Skib, der
ikke er listet i klub listen. (se Historiske Skibe på hjem-
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mesiden) tæller som en manglende kontakt. Kun én pr.
ansøgning vil tælle, dvs. 10 x RN, 10 x MF, 3 x INORC, 1
x MARAC, 1 x Joker i stedet for manglende klub.

The Mercury Award
For kontakter med eller hørt medlemmer af RNARS på
datoen eller efter 1. Oktober 1960.
Diplomet er udgivet på et point basis af 1 point pr.
medlem hørt eller kørt pr. bånd, forudsætter 2 point
for RNARS special calls (dvs. GB2RN, GB3RN, GB2PLY
osv.) og 2 points for kontakter over 30 MHz.
Diplomet er udstedt i 3 klasser: 

Klasse 1: Kræver 20 point, minimum for G stationer.

Klasse 2: Kræver 10 point, minimum for EU stationer.

Klasse 3: Kræver 5 point, og er kun tilgængelig for sta-
tioner uden for Europa.

Klister mærker er tilgængelige for 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 150, 200, 250, 500, 750 & 1000.
Der er ingen gebyr for klister mærker undtagen SAE
eller 1 IRC.

The RNARS World Wide Award
For kontakter med eller hørt medlemmer af RNARS i 10
DXCC lande og mindst 2 kontinenter efter 1. Oktober
1960.
Klister mærker er tilgængelige for 25, 50, 75 & 100 lan-
de og 3, 4, 5 & 6 kontinenter. 

Et medlems signering /MM kan ansøges hvis man er 
tæt på et manglende kontinent, men tæller ikke for et
manglende land.

The Hampshire County Award
For kontakter med eller hørt nogen stationer  (ikke

kun RNARS) I det Engelske Amt af Hampshire (venligst
bemærk atIsle of Wight ikke tæller) på datoen eller
efter 1. Oktober 1960.

Hver station tæller 1 point med RNARS special stations
der tæller 2 points.

Diplomet er udstedt i 3 klasser:

Klasse 1: 50 point(UK), 20 point (EU) og DX 15 point

Klasse 2: 30 point(UK), 15 point(EU) og DX 10 point

Klasse 3: 20 point(UK), 10 point(EU) og DX 5 point

Ansøgnings skemaer kan fås ved henvendelse til
RNARS Awards Manager:
GW4MVA
Glynn Burhouse
40 High Park, Hawarden,
Flintshire. CH5 3EF
Wales, UK
Mail: rnarsawards@tiscali.co.uk

For diplomerne kræves ikke QSL kort tilsendt. GCR reg-
ler vedlægges. Godkendte log udskrifter fra certifikat
indehaveren.
Bemærk venligst at kun de nye IRC accepteres til
RNARS Diplomerne. De gamle IRC'er accepteres altsa
ikke og vil blive returneret.

I kan læse meget mere om disse flotte diplomer på:
www.rnars.org.uk/rnarsawards.html

Vy 73' de OZ2LGD, Lone

BByyggggeessæætt  
til modtageren 

beskrevet i OZ nr. 3-9 2006

LF-forstærkeren . . . . . . . . . . 98,- kr.
Detektor . . . . . . . . . . . . . . . . 98,- kr.
VFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,- kr.
LF-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,- kr.
Båndfilter . . . . . . . . . . . . . . . 75,- kr.

Prisen er plus forsendelse 

Radioamatørernes Forlag ApS
tlf. 66 15 65 11
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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 omtalt i sidste nummer af OZ vil der være fokus på
operations teknik med baggrund i ON4WW's script
"Operating Practice".  Det vil køre de næste par num-
re af OZ.  Selvom du mener at du er verdensmester i at
køre radio så er der altid noget at lære.  ON4WW har
solid erfaring med pile-ups efter som hans arbejde
indenfor FN har bragt ham og hans radio rundt i ver-
den.  Når der er benyttet ordet "jeg" i artiklen skal det
forstås som ON4WW.

Operations teknik.
Hvem blandt os har taget kørekort ved kun at tage en
teoretisk eksamen ? Ingen.  I Belgien (og Danmark) har
der aldrig været nogen form for uddannelse i at køre
en QSO.  Efter den teoretiske eksamen vil en ny licen-
seret blive sluppet løs på amatørbåndene.  Den efter-
følgende operations teknik er ikke altid lige god at
høre på.  Som analog til at tage et kørekort, så forestil
dig at efter du tog den teoretiske eksamen, blev du
sluppet løs i en bil som du aldrig havde kørt før.  Dette
er præcis hvad der sker for radioamatører.
I de første år som amatør har forfatteren til denne arti-
kel lavet fejl ligesom alle andre (det gør han stadig,
dog i mindre grad).  Med denne artikel vil han forsøge
at give et boost til såvel begyndere som oldtimere til at
køre som "proffer"  ganske hurtigt.  Mange af de fejl
man laver stammer ofte ved at have lyttet til oldtime-
re og deres knap så gode operations teknik.  Den type
fejl skal en begynder ikke høre for.  Klare retningslini-
er om hvordan man skal kommunikere på ama-
tørbåndene har aldrig eksisteret.
Man må aldrig undervurdere vigtigheden af god ope-
rations teknik.  Vores transmissioner kan blive opfan-
get af hvem som helst, f.eks. amatører, lytterstationer,
officielle stationer osv.  Det tekniske aspekt er en side
af sagen.  Hvis vi bruger vores grej og laver kontakter i
æteren indgår vi i en anden side af sagen, f.eks.
repræsenterer vi vores land når vi sender og er samti-
digt meget synlige.
For at lave en succesfuld transmission på hvilken som
helst frekvens og mode er der nogle ganske simple
regler man kan følge.  Prøv at følge mig i jagten på
den gode operations teknik.

1. Amatør sprog.
Lær amatør sproget.  Bliv bekendt med det korrekte
radioamatør sprog.  Sig ikke "Radio four" men "Readi-
bility four".  Lær det fonetiske alfabet,  CW forkortel-
ser, Q koden og nummer koden (73, 88 osv.) som var de
dit andet modersmål FØR du kommer i luften.  Brug
altid det fonetiske alfabet korrekt: A er Alfa ikke Ala-
bama, det vil igen blive omtalt i kapitel 8.

ON4WW sammen med ON6TT

2. Lyt. 
Som ny amatør vil du selvfølgelig gerne komme i luf-
ten hurtigst muligt. Tag det roligt og slap af med
mikrofonen, morsenøglen eller keyboardet.  Bliv først
bekendt med alle funktionerne der er i din station før
du begynder med at sende.  Sende-delen behøver
særlig opmærksomhed, for det er her at man kan lave
sine først "on the air" fejl.
Lær at lytte.  Den som lytter til at begynde med vil
efterfølgende være meget mere succesfuld i at lave
gode og fornøjelige kontakter.  Kapitlet Pileups vil gå
mere i dybden med dette vigtige emne.

3. Korrekt brug af dit kaldesignal.
Brug dit kaldesignal på den rigtige måde.  Du tog en
seriøs eksamen for at kunne nyde denne hobby.  Vær
stolt af dit kaldesignal, det er unikt.  Kun hvis du
benytter det korrekt, laver du en lovlig transmission.
Har du nogensinde hørt et kaldesignal 4ZZZZ på VHF ?
Så vidt jeg ved har vi med en station fra Israel at gøre
og ikke Belgien.  ON4ZZZZ er det korrekte kaldesignal.
Et kaldesignal består af et præfiks og et suffiks.  Selv
på HF båndene kan denne uskik høres.  Analog til tid-
ligere, hvis din bil blev stjålet ville du så nøjes med at
oplyse halvdelen af din nummerplade til politiet eller
den hele ?

4. Vær høflig
Dette er det korteste, men sikkert det mest vigtige
kapitel i hele denne artikel.  Vær høflig til en hver tid.
Dit signal kan høres af mange folk og officielle kana-
ler.  Det vil senere blive illustreret i afsnittet om kon-
flikt situationer.  Du kommer langt med at være høflig,
såvel i vores lille amatørverden som i den "rigtige" ver-
den.
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5. Nogle tips til at køre VHF/UHF repeater kontakter.
En god del af de følgende kapitler er skræddersyet til
specielle situationer i jagten på DX kontakter på HF
båndene.  Mange af disse punkter vil dog også gælde
når du kører på VHF/UHF båndene.
Specifikt på VHF og UHF er repeater systemet primært
rettet mod en øgning af rækkevidden for mobile og
portable stationer.  Stationer der sender hjemmefra
skal huske dette.  Hvis 2 stationer der sender hjemme-
fra kan lave en 2 vejs forbindelse hvorfor så bruge
repeateren, overlad i stedet muligheden til dem der
har brug for repeateren.
Den som bruger repeateren skal huske at han ikke har
monopol på denne.  Dette gælder faktisk for alle kon-
takter på alle bånd.  På ikke repeater frekvenser gæl-
der først til mølle princippet.  På repeater gælder det-
te princip dog ikke.  Alle skal have en chance for at
benytte dette værdifulde medie, specielt mobile og
portable stationer.
Under en repeater QSO er det en god skik at lave en
kort pause mellem indtastningerne, således at andre
kan lave et hurtigt call eller afbryde den igangværen-
de QSO.  Ved øjeblikkelig at trykke på tasten når man
får den over forhindrer man effektivt andre i at kom-
me til.  Tænk over det.

Hvordan udføres en QSO ? Hvad taler man om ?
Som begynder er det forbløffende hvor ofte man kun
får udvekslet kaldesignal og rapport.  Det behøver
selvfølgelig ikke at være sådan.  I begyndelsen hadede
jeg mig selv fordi jeg foretrak lange og oplysende
QSO'er.  Jeg var en rigtig "ragchewer".  Det er der nu
ikke noget galt i.  Med tiden skiftede jeg fra meget
lange til korte QSO'er.  Vi har hver vores egen præfe-
rence.   
Selvom vi mest kredser om det tekniske i vores hobby,
så behøver vores QSO'er ikke at være begrænset til
teknik.  En sund balance er nødvendig, men det er ikke
intentionen at radioamatør snak skal omhandle
købmandsvarer.  Lad din sunde fornuft råde.
Emner der skal undgås er blandt andet religion, politik
og selvfølgelig kommercielle annoncer.  Det er også
forbudt at lave broadcast f.eks. envejs transmission af
enten lange announcements eller musik programmer.
Den belgiske basis licens manual implementerer for
første gang en "Operations teknik og procedure" der
forklarer hvordan man skal lave en QSO.  Det som føl-
ger er kortfattet repetition med tillæg.
- før man begynder en transmission på en given fre-

kvens, så check nøje om frekvensen skulle være i
brug af andre.

- Hvis frekvensen er ubenyttet, kald CQ (forkortelse af
I seek you) Se i øvrigt kapitel 7 Hvordan kalder man
CQ for nærmere detaljer om hvorledes dette gøres.

- Rækkefølgen om hvordan kaldesignaler skal place-
res under en kontakt er lige til, først kaldesignalet af
den du taler med, derefter dit eget.  F.eks. hvis du er
ON4ZZZZ så "Thanks OM, microphone back to you,
ON4XXXX de ON4ZZZZ (tast ud).  Det er nemt at
huske, du skal altid være høflig.

- Slut altid transmissionen af med dit kaldesignal.  Hvis
du laver mange korte transmissioner under en QSO
så skal du sende dit kaldesignal mindst hvert 10.
minut.

- Lav en kort pause mellem indtastningerne.  På den-
ne måde kan andre lave et hurtigt call eller afbryde
QSO'en.  Husk at det kunne være dig der en dag hav-

de brug for en til at modtage et nødopkald.  Vær
parat til det.

- Undlad at komme ind på en million ting under en
transmission.  Hold transmissionerne korte og vær
kortfattet for at give din modpart en chance for at
svare på de emner du har taget op ellers glemmer
han var det var du var inde på.  Husk at du ofte taler
med en der ikke har pågældende sprog som sit
modersmål.  Giv dem tid til at forstå hvad du taler
om.

- På fone sig "over" når du giver mikrofonen tilbage
til din modpart.  På amatørradio egentlig ikke nød-
vendigt men ofte ganske smart.  Erfaring vil lære dig
hvornår du skal bruge "over" eller ej.

- På CW slut din transmission med bogstavet K (key).
Også KN kan blive benyttet, dette er mere specifikt
og betyder at du kun vil høre den station som du lige
har sendt kaldesignalet på.

- På CW kan man slutte en QSO med SK (stop keying).
QSO'en er helt slut efter du har sendt SK.

- På fone slutter en QSO ikke med "over and out" Sig
enten "over" når du giver mikrofonen tilbage eller
sig "out" til allersidst i QSO'en hvilken så er endelig
slut.

Flere har gjort mig opmærksom på følgende.  Efter-
hånden som amatører bliver mere erfarne, har de ten-
dens til at glemme at de selv var begyndere engang.
Således kan man ofte høre en station kalde CQ DX på
HF båndene, hvor efter de bliver kaldt af en lokal sta-
tion (som jo så ikke er en lang distance for nogen af
dem).  Ofte vil den lokalt kaldende få en verbal over-
haling om dette og vil sidde tilbage med lige dele for-
virrethed  og aggression.  Den lokale begynder skal
forstå at når nogen kalder CQ DX så skal han ikke kal-
de ind.  På den anden side skulle den erfarne amatør
huske på hans tidlige dage, da han var i præcis samme
situation og ville køre et nyt land og dermed tage hen-
syn til begynderen.  I den situation giver jeg som regel
en kort rapport, logger stationen og fortæller ham at
jeg kalder på DX.  Begynderen vil som ofte forstå det-
te vink og være mere opmærksom næste gang, mens
han stadig er glad for at logge et nyt land…og det er
jo det der tæller! Så.. giv alle en chance for en QSO og
glem ikke dine begynder dage. 

Hvordan kalder man CQ?
Vær sikker på at frekvensen du ønsker at bruge er fri.
Du gør ikke kun dette ved nøje lytning men skal også
spørge om frekvensen er i brug.  F.eks. på SSB efter at
have lyttet et stykke tid så spørges der "Is this frequ-
ency in use?" efterfulgt at dit eget kaldesignal.  Hvis
der ikke kommer noget svar, så gentag spørgsmålet
efterfulgt af dit kaldesignal.  Hvis ingen svarer så er
frekvensen din til at kalde CQ.
På CW og RTTY sendes der QRL ?  Mange tror at
spørgsmålstegnet er rigeligt, det er det ikke og kan
forvirre.  Hvis der på en given frekvens er QSO i gang
(som du ikke kan høre) kan andre stationer på fre-
kvensen opfatte dit spørgsmålstegn som du spørger
om kaldesignalet på en station på denne frekvens.
Dette kan afstedkomme et "politi" opbud (se senere i
kapitel 12).
QRL ? kan ikke misforstås af nogen, det betyder du
gerne vil vide om frekvensen er fri for dig til afbenyt-
telse.  Et spørgsmålstegn er meningsløst og kan betyde
flere ting på en gang.
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På CW vil du formodentlig få et af følgende svar:
- R (received roger)
- Y (yes)
- Yes
- QSY
I det tilfælde hvor du er landet på en "hed" frekvens
(specielt hvis den er benyttet af en Dxpedition eller en
sjælden DX) er der stor sandsynlighed for at der bliver
råbt efter dig.  Tag det roligt, lad være med at gøre
mere bare skift til en anden frekvens.  Ellers kan finde
ud af ved at lytte (ikke spørge) hvem DX'en er og køre
ham.
Mange problemer kan undgås ved at følge regel num-
mer 1 for operation (om du er casual eller DX'er)  LYT
!!!  Den gyldne regel brugt i en kombination med det
magiske ord QRL ? vil kunne holde dig udenfor balla-
de når du leder efter en fri frekvens til at kalde CQ på.
- Når du kalder CQ skal du ikke gøre følgende: Kalde

CQ 10 gange efterfulgt af de eget kaldesignal 2 gan-
ge.  Det er bedre at kalde CQ 2 gange og sige dit kal-
designal 4 gange.

- Det vigtigste aspekt når du kalder er ikke ordet CQ
men dit kaldesignal.  Hvis konditionerne ikke er
gode er det vigtigt at stationen omme på den anden
side af jorden (yeah fedt) hører dit kaldesignal frem
for ordet CQ.  Alt for tit har jeg hørt operatører kal-
de CQ 15 gange for derefter at give deres kaldesig-
nal 1 gang og derefter sig at jeg lytter nu.  Dette er
meningsløst.

Øvelse gør mester.  Hvis du er uerfaren så lyt på hvor-
dan andre gør og sug til dig.  Du vil hurtigt udvikle din
egen stil for at opnå succesfulde og fornøjelige QSO'er.

Det må være nok for denne gang, der fortsættes i
næste nummer…..

Nu er vi i de store contesters tid og det vil forhåbentlig
give en masse aktivitet på båndene.  Der er allerede
tale om at vi er på vej ind i næste solcyklus da man har
set solpletter i de egne på Solen der plejer at være sik-
ker indikation på dette.  Fluxen en steget til knap 90
og da der plejer at være de bedste forhold i oktober så
lyt en ekstra gang på båndene også de høje.
De lave bånd vil stadig blive mere attraktive efter-
hånden som vi når den mørke tid, så der er faktisk ikke
tid til andet end at køre radio i den kommende perio-
de……  Meget i Dx-info afsnittet vil handle om hvem
der kommer i gang i CQWW SSB (og CW) og du kan i
ugen op til begge tests ofte finde en række sjældne
stationer i gang med at teste udstyr og forhold og på
den måde nemmere køre dem end i selve testen.
Husk at du kan finde links nævnt i denne spalte på
http://www.qsl.net/oz8abe/links.html

Afrika tour.
YT1CS skulle gerne være i gang fra forskellige steder i
Afrika men lige hvornår han er hvor er ikke oplyst.
Han skulle i løbet af oktober blandt andet komme til
5H, 5Z, 9U, ET, D6 og FH.

BY - China.
B1Z er nok engang QRV i CQWW SSB og denne gang
er der også amerikanere mikset ind i contest teamet.

C6 - Bahamas.
N3DXX vil deltage i CQWW CW på alle bånd.  QSL via
KN5H.

CN2R

CN - Morocco.
Ingen contest uden CN2R.  W7EJ satser på at slå alle
rekorder i år på 80m.  Han vil være QRV fra 18 - 31/10
og udenfor testen vil han være på WARC båndene
samt EME.
CN2ZR vil være at finde på 20m med W7ZR i sadlen.

E5 - Cook Islands.
4 - 18/11 vil N7OU og W7YAQ blive QRV fra North
Cook, fra 18 - 28/11 er det fra South Cook hvor de også
vil køre CQWW fra.  De vil primært være QRV på CW
men også på SSB og RTTY men desværre kun som low
power.  Båndmæssigt vil de være QRV fra 10 - 80m.

FO - French Polynesia.
F5JFU vil køre med FO/ på sit hjemmecall fra forskelli-
ge øer i Fransk Polynesien 21/10 - 19/11.  Der vil være
aktivitet på 10, 15 og 20m på CW, SSB og RTTY.  QSL via
hans franske kaldesignal.

HI - Dominican Rep.
HI3CCP er igen med i CQWW SSB med QSL via ON4IQ.

HK0GU

HK0 - San Andres.
DL7VOG har valgt at fejre sin 60 års fødselsdag på San
Andres og vil være QRV her 15/11 - 1/12 som HK0GU.
Inden vil han køre fra SA-040 som HK0GU/1.  Der skul-
le blive aktivitet på alle bånd på CW, SSB og RTTY.  QSL
via hans hjemmecall.  Du kan se mere på

http://www.qsl.net/hk0gu
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HR - Honduras.
WQ7R er i forbindelse med CQWW SSB QRV som HQ9R.
Udenfor testen vil han køre med HR9/ på sit hjemme-
call.  QSL via N6FF.

J2 - Djibouti.
J28JA er nu aktiv og vil være det de næste 2 år.  Indtil
videre har han været på 17 og 20m CW men håber
meget snart også at blive QRV på de lave bånd.  QSL
via F5JFU.

J3 - Grenada.
AC8G er sammen med et større team QRV herfra 25/10
- 1/11 og vil deltage i CQWW SSB.

KP2 - Virgin Islands.
Et amerikansk team vil køre som NP2BiCQWW SSB.

KP4  - Puerto Rico.
DL3VFN håber at blive QRV herfra mellem Jul og Nytår.

OH0 - Aland Islands.
Et større team vil køre som OH0Z i CQWW SSB.

P4 - Aruba.
Herfra er der altid deltagere i CQWW  denne gang
P40A og P40W sidstnævnte vil inden testen koncentre-
re sig om 160m og WARC båndene.

PJ2 - Netherlands Antilles.
PJ2T skulle blive QRV i forbindelse med CQWW SSB og
i den forbindelse søger W0CG friske operatører.

SV5 - Dodecanese.
Et stort SV5 team vil køre som SX5P i CQWW SSB,  QSL
via SV5FRD.

SV9 - Crete.
Et italiensk team vil køre som J49Z i CQWW SSB.  QSL
via IK8UND.

TK - Corse.
HA4DX og HA0HW er QRV herfra 2 - 10/11 på CW, SSB
og digimodes.  

TU - Ivory Coast.
TU2/F5LDY er allerede i gang på flere bånd og forven-
ter at være QRV herfra 1 års tid.  QSL via F1CGN.

V3 - Belize.
V31LL er QRV i endnu et par dage.  Der skulle være
aktivitet fra 10 - 80m på CW, SSB og måske RTTY.  QSL
via WO0Z.

VE - Canada.
VY0ICE er QRV frem til 30/5 fra zone 2 (NA-047).  For-
vent aktivitet fra 6 - 80m på CW og SSB.  QSL via
VE2AWR (direkte)

VK9C - Cocos Keeling.
W0YG er igen aktiv herfra og det fra 30/10 - 20/11.  QSL
kun direkte via hans hjemmecall.

VP2M - Montserrat.
WA7NB er QRV som VP2MDY 25 - 31/10 og vil også del-
tage i CQWW SSB.  Udenfor testen vil han være QRV
fra 6 - 160m på CW, SSB og PSK31.  QSL via hans hjem-

mecall.
G3USR holder ferie på øen 26/10 - 2/11 og vil være QRV
på 20 og 40 SSB.  Kaldesignalet bliver VP2MSR og QSL
er via hans engelske kaldesignal.

VP5 - Turks and Caicos.
Et amerikansk team vil køre CQWW herfra men vil
inden testen køre CW og på WARC båndene med deres
eget kaldesignal med et KP5/ på.

VP9 - Bermuda.
K1XM er QRV herfra 25 - 30/10 og deltager i CQWW
som VP9I.  Udenfor testen er favorit mode CW og der
vil være aktivitet fra 10 - 160m.

VQ9 - Chagos.
VQ9LA med flere er QRV resten af året og er allerede
nu i gang på alle bånd og modes.

VU7L

VU7L - Lakshadweep.
Nu er det næsten sikkert at der kommer aktivitet her-
fra i løbet af januar.  NIAR holder HAM meeting 15 -
25/1 på sammen måde som med VU4AN er alle invite-
ret til at deltage.  På hjemmesiden http://www.vu7.in/
er der allerede en liste over tilmeldte til arrangemen-
tet og det ser lovende ud hvis de får lov til at sende
derfra.  I flæng kan nævnes DL7DF, K5VT, OH2BH,
OH0XX, ON6TT, 9V1YC for bare at nævne nogle af
dem.  Der skulle allerede nu være tilmeldt omkring 70
udenlandske og 30 indiske radioamatører.  De fleste af
dem der var med i VU4AN er også med denne gang.  Så
der er bestemt noget at se frem til.

XF4 - Revilla Gigedo.
Lige omkring når du får dette nummer af OZ er det
store tysk/mexicanske team forhåbentligigang på alle
bånd.  Med DL3DXX i spidsen for lowbands kan vi håbe
på gode condx den vej og det er også hvad de vil foku-
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sere på.  Ligeledes vil WARC båndene og RTTY være
der de vil være at finde.  De vil køre med op til 5 stati-
oner af gangen og mindst 3 med det sædvanlige gode
udstyr med solid power.  Alle tilladelser fra berørte
myndigheder er i hus så det er kun vejret der kan sæt-
te en stopper for operationen.  Danish DX Group har
valgt at støtte denne operation med 500 Euro, som vel
skulle hjælpe dem et stykke af vejen med deres budget
på 10.000 $.  Der er en hjemmeside på

http://www.xf4dl.xedx.org 
hvor der vil være logcheck med mere.    De vil være i
sving frem til 3/11.  Teamet håber også at kunne akti-
vere NA-115 på vejen.  QSL via DL9NDS.

YI - Iraq.
SP8HKT er meget aktiv som YI9KT og det skulle han
være frem til januar 2007.

ZK2 - Niue.
AI5P vil være QRV frem til 20/10 som ZK2PX fra 17 -
40m på CW.  QSL via hans hjemmecall.

3X - Guinea.
UA6JR og RW3AX har været meget aktive på digimo-
des og CW som 3XM6JR og 3XD2Z.
De forventer at være aktive på alle bånd og er da også
mindst hørt fra 17 - 80m.  De vil være QRV i alle de
større tests hvis lejligheden byder sig.  QSL via UA6JR.

5A7A

5A - Libya.
Så varer det ikke længe før det tyske team kommer i
gang herfra.  Uret på deres hjemmeside tikker stadig
ned og det vil det gøre frem til 15/11 hvor de kommer
i gang og de slutter igen 29/11.  
De håber på at få 50.000 QSO'er i log så der er vel også
plads til os fra OZ.  
Grejet fejler intet, gode stationer og antenner + solid
power.  Hjemmesiden er stadig på 
http://5a7a.gmxhome.de/  
QSL via DL9USA.

5R - Madagascar.
DJ7RJ vil køre herfra indtil 27/10 fra 10 - 160m på CW
og SSB.  QSL via hans hjemmecall.

5Z - Kenya.
G3RWF vil i november køre som 5Z4LS og deltage i
CQWW CW.

6W - Senegal.
K1XM vil køre CQWW CW herfra og være QRV fra
19/11.  Igen forventes der aktivitet på alle bånd.
6W1RY er i gang i CQWW SSB med QSL via F5VHJ.

6Y - Jamaica.
Et amerikansk team vil i forbindelse med CQWW CW
være QRV her fra 19 - 27/11.  Udenfor testen vil der
være fokus på de lave bånd.  QSL via WA4WTG.
Et andet team med blandt andre K3LP vil køre som
6Y1V i CQWW SSB

8R - Guyana.
AH8DX deltager i CQWW SSB som 8R1EA og vil uden-
for testen være meget QRV på RTTY.

9H - Malta.
DL5AUA bliver QRV som 9H3JC 23/10 - 2/11 på alle
bånd og CW og SSB.  QSL via hans hjemmecall.

9L - Sierra Leone.
JT1CH er QRV herfra resten af året og har søgt om
licens, jeg har endnu ikke set nogen rapporter på ham
endnu.

9M0 - Spratly.
Lidt ud i fremtiden.. men fra 9 - 20/3 vil der igen være
aktivitet fra Spratly.  Teamet vil bestå af 20 operatører
og køre med 2 - 4 stationer 24 timer i døgnet.  Forvent
aktivitet på alle bånd og modes.

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

Udbredelsesforhold

Måned: okt/nov Solplettal Max:   26 Min:  0 Snit:  13
(tid z, Bånd m) OZ SR:  6:21 SS:  15:30   (1/11 2006)

pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
BY 23:10 09:38 - - - 7-9 6-11 5-19 13-1 15-22 17-22
J2 03:04 14:40 - - 8-13 7-14 6-17 24h 13-4 15-4 17-3
XF4 13:32 00:52 - - - 15-16 9-19 0-15 0-8 1-7 2-6
3X 06:41 18:21 - - 9-14 8-16 7-18 14-8 17-7 18-7 20-6

Husk !
Stof til OZ november skal være

fremme hos modtageren
- spalteredaktører -Ellen-Sofie -

hovedredaktør  m. fl. -
senst d. 20. oktober 

og gerne lidt før.
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Båndlandelisten
CALL 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 TOTAL
OZ3PZ 275 (274) 317 (317) 335 (335) 330 (329) 336 (336) 333 (333) 336 (336) 329 (329) 330 (330) 2921 (2919) MIX
OZ1LO 273 (272) 309 (308) 335 (334) 331 (330) 336 (334) 333 (332) 336 (335) 328 (327) 330 (329) 2911 (2901) MIX
OZ1BTE 264 (263) 315 (314) 335 (334) 326 (325) 337 (335) 333 (332) 336 (335) 327 (326) 329 (328) 2902 (2892) MIX
OZ8ABE 267 (265) 309 (308) 330 (329) 331 (330) 336 (335) 333 (332) 336 (335) 326 (325) 327 (326) 2895 (2885) MIX
OZ7YY 278 (277) 310 (   ) 332 (   ) 310 (   ) 337 (   ) 327 (   ) 332 (   ) 315 (   ) 324 (   ) 2865 ( 277) MIX
OZ1ING 229 (227) 295 (283) 313 (300) 305 (280) 324 (304) 315 (280) 327 (316) 310 (290) 313 (305) 2731 (2585) MIX
OZ5MJ 137 (136) 251 (249) 292 (291) 313 (309) 335 (334) 327 (326) 330 (328) 318 (317) 315 (314) 2618 (2604) MIX
OZ8BZ 83 ( 80) 205 (195) 257 (254) 272 (266) 335 (333) 306 (302) 324 (323) 277 (275) 301 (299) 2360 (2327) MIX
OZ1AXG 113 (   ) 235 (   ) 276 (   ) 233 (   ) 317 (   ) 301 (   ) 308 (   ) 277 (   ) 281 (   ) 2341 (    ) MIX
OZ1BUR 85 ( 84) 169 (168) 257 (254) 258 (250) 333 (331) 296 (293) 322 (321) 288 (287) 307 (306) 2315 (2294) MIX
OZ1JTE 75 (   ) 107 (   ) 224 (   ) 267 (   ) 318 (   ) 294 (   ) 295 (   ) 276 (   ) 280 (   ) 2136 (    ) MIX
OZ1ENH 7 (  6) 110 ( 99) 128 (109) 174 (154) 310 (305) 288 (266) 306 (299) 271 (250) 279 (261) 1872 (1749) MIX
OZ1NF 95 ( 88) 224 (211) 227 (209) 209 (183) 256 (245) 205 (187) 197 (180) 174 (152) 189 (174) 1776 (1629) MIX
OZ1CWH 6 (  2) 57 ( 27) 216 ( 89) 187 ( 95) 300 (223) 280 (202) 264 (195) 221 (119) 229 (150) 1760 (1102) MIX
OZ6AGD 49 ( 22) 86 ( 55) 160 (110) 201 (136) 236 (181) 254 (206) 259 (221) 229 (181) 246 (211) 1720 (1323) MIX
OZ7DN 31 ( 23) 146 (136) 164 (148) 11 (  9) 324 (313) 224 (184) 311 (285) 155 (133) 271 (259) 1637 (1490) MIX
OZ4B 70 ( 14) 108 ( 20) 139 ( 18) 141 (  2) 221 (127) 196 ( 60) 219 (102) 223 ( 83) 224 (131) 1541 ( 557) MIX
OZ6EI 46 ( 33) 78 ( 73) 120 (110) 48 ( 31) 274 (260) 92 ( 63) 286 (272) 78 ( 46) 246 (221) 1269 (1109) MIX
OZ1KKH 4 (  1) 55 ( 40) 78 ( 59) 5 (  3) 214 (168) 153 (100) 236 (192) 121 ( 79) 232 (176) 1098 ( 818) MIX
OZ7AEI 44 ( 16) 91 ( 56) 118 (101) 64 ( 29) 215 (181) 106 ( 77) 196 (153) 76 ( 53) 161 (127) 1071 ( 793) MIX
OZ4EL 29 (  8) 49 ( 36) 100 ( 64) 79 ( 53) 192 (154) 136 ( 89) 169 (126) 124 ( 89) 174 (127) 1052 ( 746) MIX
OZ0JX 31 (  5) 103 ( 42) 124 ( 52) 113 ( 47) 137 ( 69) 135 ( 46) 131 ( 52) 79 ( 19) 135 ( 42) 988 ( 374) MIX
OZ1GX (   ) 63 ( 48) 74 ( 51) 48 ( 26) 234 (173) 93 ( 56) 214 (153) 48 ( 27) 194 (144) 968 ( 678) MIX
OZ0A 39 ( 22) 52 ( 35) 89 ( 42) 21 ( 11) 187 (130) 98 ( 46) 189 (121) 64 ( 26) 180 (110) 919 ( 543) MIX
OZ1CCM 5 (  2) 87 ( 77) 145 (130) (   ) 162 (142) (   ) 210 (194) (   ) 222 (216) 831 ( 761) MIX
OZ7NB 54 ( 31) 68 ( 46) 94 ( 62) 62 ( 42) 162 (124) 54 (  5) 108 ( 64) 40 ( 19) 121 ( 62) 758 ( 439) MIX
OZ0TE 60 ( 17) 63 ( 14) 94 ( 23) 71 ( 19) 99 ( 22) 75 ( 18) 88 ( 15) 35 ( 13) 39 ( 15) 624 ( 156) MIX
OZ0J 34 (  3) 45 ( 12) 48 ( 27) 12 (  6) 134 ( 79) 10 (  5) 127 ( 72) 19 ( 16) 123 ( 80) 552 ( 300) MIX
OZ8ZS 24 (   ) 77 (   ) 53 (   ) 12 (   ) 97 (   ) 10 (   ) 48 (   ) 30 (   ) 146 (216) 497 ( 689) MIX
OZ4KG 15 (  3) 47 ( 37) 87 ( 70) (   ) 154 (142) (   ) 112 ( 81) (   ) 68 ( 57) 483 ( 390) MIX
OZ2PBS 27 (   ) 34 (  2) 33 (   ) 1 (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 417 (  31) MIX
OZ2JBC 1 (   ) 44 (  5) 61 ( 14) 1 (   ) 100 ( 14) 41 (  2) 98 (  6) 21 (  1) 49 (  7) 416 (  49) MIX
OZ1ANE 1 (  1) 20 ( 16) 20 (  9) 20 ( 16) 85 ( 68) 36 ( 28) 81 ( 52) 17 ( 12) 49 ( 37) 329 ( 239) MIX
OZ5BD (   ) 6 (  3) 47 ( 15) 53 ( 14) 69 ( 28) 28 (  5) 50 ( 12) 18 (  1) 21 (  6) 292 (  84) MIX
OZ1TMY (   ) 34 (  9) 47 ( 17) 13 (  5) 64 ( 19) 28 (  7) 42 (  4) 4 (  1) 14 (  1) 246 (  63) MIX
OZ8AGB (   ) 8 (  3) 33 ( 11) 4 (  2) 66 ( 27) 3 (  1) 13 (  2) 2 (  1) 2 (  2) 131 (  49) MIX
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) MIX

OZ1LO 272 (271) 302 (301) 335 (334) 331 (330) 336 (334) 327 (325) 334 (333) 318 (317) 319 (318) 2874 (2863) CW
OZ8ABE 258 (254) 294 (285) 324 (315) 331 (330) 331 (329) 328 (324) 325 (322) 316 (313) 305 (303) 2812 (2775) CW
OZ1BTE 255 (239) 291 (219) 332 (288) 326 (325) 329 (264) 319 (282) 329 (267) 313 (273) 308 (252) 2802 (2409) CW
OZ5MJ 129 (128) 243 (230) 283 (277) 312 (304) 326 (317) 319 (308) 317 (309) 307 (292) 302 (290) 2538 (2455) CW
OZ1ING 218 (204) 245 (197) 295 (256) 305 (280) 262 (167) 251 (171) 256 (163) 226 (177) 207 (142) 2265 (1757) CW
OZ1BUR 85 ( 84) 157 (156) 251 (246) 256(247)325(324)282 (278) 317 (316) 272 (271) 296 (295) 2241 (2217) CW
OZ1FAO 103 (100) 183 (175) 245 (238) 213 (188) 327 (321) 220 (203) 318 (316) 196 (174) 288 (284) 2093 (1999) CW
OZ2JI 56 ( 29) 100 ( 66) 231 (183) 204 (133) 300 (285) 227 (153) 283 (262) 163 (112) 264 (222) 1828 (1445) CW
OZ1NF 91 ( 85) 221 (207) 227 (209) 209 (183) 255 (242) 201 (179) 195 (178) 166 (142) 187 (173) 1754 (1598) CW
OZ3PZ 208 (189) 157 (130) 174 (145) 330 (329) 154 (131) 166 (139) 129 (110) 137 (121) 62 ( 55) 1517 (1349) CW
OZ6AGD 44 ( 18) 83 ( 44) 154 ( 98) 201 (136) 202 (128) 227 (174) 216 (141) 194 (143) 174 (108) 1495 ( 990) CW
OZ1ENH 5 (  4) 67 ( 59) 99 ( 84) 173 (154) 251 (225) 230 (202) 244 (221) 203 (177) 206 (172) 1478 (1298) CW
OZ1CWH 5 (  1) 40 ( 12) 205 ( 79) 187 ( 95) 256 (158) 234 (133) 196 (101) 186 ( 84) 151 ( 53) 1460 ( 716) CW
OZ1CAR 38 ( 34) 111 (105) 142 (134) 125 (115) 209 (202) 129 (117) 199 (192) 129 (116) 169 (158) 1251 (1173) CW
OZ6EI 46 ( 33) 74 ( 63) 116 (104) 45 ( 31) 233 (207) 84 ( 54) 248 (222) 56 ( 27) 171 (138) 1073 ( 879) CW
OZ4EL 21 (  8) 43 ( 27) 92 ( 58) 78 ( 53) 145 (103) 114 ( 67) 135 ( 91) 103 ( 70) 133 ( 94) 864 ( 571) CW
OZ4B 59 (   ) 50 (   ) 95 (   ) 141 (  2) 62 (  4) 131 (  4) 85 (   ) 142 (  7) 56 (  3) 821 (  20) CW
OZ7NB 57 ( 35) 66 ( 50) 102 ( 64) 64 (45) 158 (122) 65 ( 28) 120 ( 65) 44 ( 19) 117 ( 60) 793 (488) CW
OZ0JX 31 (  3) 91 ( 38) 102 ( 43) 113 ( 47) 99 ( 50) 101 ( 29) 93 ( 31) 58 ( 13) 87 ( 29) 775 ( 283) CW
OZ1GX (   ) 27 ( 22) 62 ( 39) 48 ( 26) 143 ( 90) 69 ( 35) 121 ( 74) 29 ( 19) 115 ( 71) 614 ( 376) CW
OZ0TE 56 ( 16) 60 ( 13) 87 ( 21) 71 ( 18) 88 ( 18) 69 ( 16) 78 ( 14) 30 ( 11) 32 ( 13) 571 ( 140) CW
OZ7AEI 40 (  3) 67 (  8) 63 ( 41) 51 ( 27) 76 ( 51) 25 ( 15) 72 ( 42) 21 ( 14) 53 ( 31) 468 ( 232) CW
OZ0J 34 4(  2) 40 (  3) 23 ( 14) 12 (  6) 88 ( 36) 8 (  4) 69 ( 38) 9 (  7) 56 ( 31) 339 ( 141) CW
OZ5BD (   ) 5 (  2) 42 ( 15) 53 ( 14) 63 ( 15) 27 (  5) 38 (  5) 18 (  1) 19 (  4) 265 (  61) CW
OZ7DN 4(  4) 16 ( 13) 42 ( 36) 11 (  9) 58 ( 50) 14 ( 11) 38 ( 35) 14 ( 12) 20 ( 17) 217 ( 187) CW
OZ1TMY (   ) 13 (  4) 28 (  8) 13 (  5) 39 ( 13) 19 (  5) 1 (  1) 1 (  0) 1 (  0) 115 ( 36) CW
OZ1ANE 1 (  1) 16 ( 14) 12 (  7) 19 ( 16) 33 ( 28) 2 (  2) 19 ( 17) 1 (  1) 5 (  5) 108 (  91) CW
OZ8ZS (   ) 43 (   ) 16 (   ) 12 (   ) 18 (   ) (   ) 8 (   ) (   ) 3 (   ) 100 (    ) CW
OZ2PBS (   ) (   ) (   ) (   ) 1(   ) (  0) (   ) 1 (  1) 1 (   ) 3 (  1) CW

OZ3PZ 145 (140) 295 (293) 320 (320) (   ) 335 (335) 331 (331) 335 (335) 319 (317) 327 (327) 2407 (2398) SSB
OZ1BTE 115 ( 85) 289 (276) 320 (306) (   ) 337 (335) 330 (312) 336 (329) 321 (304) 326 (322) 2374 (2269) SSB
OZ8ABE 135 (128) 279 (273) 302 (299) (   ) 336 (335) 332 (331) 333 (332) 321 (319) 325 (324) 2363 (2341) SSB
OZ1LO 91 ( 74) 252 (248) 298 (297) (   ) 336 (334) 328 (326) 333 (332) 313 (310) 324 (323) 2275 (2244) SSB
OZ1ING 82 ( 62) 222 (185) 219 (163) (   ) 313 (274) 277 (208) 306 (284) 261 (210) 295 (274) 1975 (1660) SSB
OZ5MJ 52 ( 43) 142 (114) 178 (130) (   ) 323 (297) 313 (260) 316 (288) 290 (235) 296 (262) 1910 (1629) SSB
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OZ3SK 142 (142) 248 (247) 210 (205) (   ) 334 (334) 132 (116) 334 (333) 74 ( 67) 315 (314) 1789 (1758) SSB
OZ1BUR 37 ( 33) 106 (106) 150 (149) (   ) 328 (327) 252 (250) 310(309)256(255)300 (299) 1739 (1728) SSB
OZ1ACB 0 (   ) 27 ( 25) 143 (138) (   ) 316 (315) 286 (282) 310 (309) 261 (258) 298 (296) 1641 (1623) SSB
OZ7DN 30 ( 22) 144 (134) 154 (139) (   ) 324 (309) 221 (180) 310 (282) 155 (127) 270 (255) 1608 (1448) SSB
OZ2OL 0 (   ) 131 (120) 152 (136) (   ) 309 (306) 190 (180) 282 (280) 194 (172) 257 (243) 1515 (1437) SSB
OZ1ENH 4 (  4) 89 ( 77) 87 ( 62) (   ) 299 (287) 254 (220) 286 (266) 228 (198) 255 (225) 1502 (1339) SSB
OZ4B 52 ( 14) 90 ( 20) 114 ( 18) (   ) 218 (127) 176 ( 58) 214 (102) 205 ( 81) 223 (129) 1290 ( 549) SSB
OZ6AGD 34 ( 10) 57 ( 32) 95 ( 52) (   ) 195 (142) 213 (127) 240 (172) 175 (114) 235 (186) 1244 ( 835) SSB
OZ1CWH 2 (  2) 39 ( 20) 95 ( 35) 1 (   ) 247 (162) 228 (142) 212 (141) 126 ( 61) 193 (128) 1143 ( 691) SSB
OZ1JVX 20 (   ) 73 (   ) 105 (   ) (   ) 240 (   ) 119 (   ) 193 (   ) 102 (   ) 199 (   ) 1053 (    ) SSB
OZ0A 39 ( 22) 52 ( 35) 89 ( 42) (   ) 187 (130) 97 ( 46) 188 (120) 64 ( 26) 180 (109) 896 ( 530) SSB
OZ7AEI 26 ( 14) 73 ( 53) 97 ( 81) (   ) 193 (167) 95 ( 70) 181 (140) 63 ( 45) 150 (117) 878 ( 687) SSB
OZ6EI 3 (   ) 49 ( 42) 57 ( 43) 2 (   ) 202 (178) 35 ( 23) 229 (206) 38 ( 26) 203 (180) 818 ( 698) SSB
OZ4VW (   ) 61 ( 29) 65 ( 33) (   ) 134 ( 51) 42 ( 23) 187 (111) 96 ( 54) 211 (157) 796 ( 458) SSB
OZ4NA 36 ( 14) 65 ( 45) 76 ( 56) (   ) 185 (122) 45 ( 16) 163 (101) 34 ( 13) 181 (105) 785 ( 472) SSB
OZ4ZT 0 (   ) 31 ( 31) 56 ( 56) (   ) 194 (193) 32 ( 30) 185 (185) 20 ( 20) 196 (195) 714 ( 710) SSB
OZ3ABU (   ) 15 (  8) 22 (  8) (   ) 127 ( 90) 123 ( 77) 156 (107) 114 ( 81) 146 (105) 705 ( 476) SSB
OZ0BB ( 14) ( 68) ( 88) (   ) (184) (  5) (192) (   ) (152) ( 703) SSB
OZ1GX (   ) 56 ( 42) 46 ( 36) 2 (  1) 187 (143) 52 ( 30) 172 (121) 23 ( 12) 153 (109) 691 ( 494) SSB
OZ4EL 22 (  2) 36 ( 21) 59 ( 33) (   ) 153 (118) 63 ( 38) 113 ( 72) 40 ( 31) 118 ( 74) 604 ( 389) SSB
OZ0JX 5 (  2) 55 ( 13) 77 ( 30) (   ) 111 ( 58) 83 ( 36) 85 ( 32) 37 ( 11) 106 ( 32) 559 ( 214) SSB
OZ8ZS 24 (   ) 72 (   ) 50 (   ) (   ) 95 (   ) 10 (   ) 44 (   ) 30 (   ) 128 (   ) 453 (    ) SSB
OZ0J 11 (  1) 22 ( 11) 43 ( 23) (   ) 114 ( 75) 2 (  1) 110 ( 57) 15 ( 13) 111 ( 71) 428 ( 252) SSB
OZ2PBS 27 (  0) 34 (  2) 33 (  0) (   ) 76 (  9) 52 (  3) 70 (  3) 39 (  4) 85 ( 10) 416 (  31) SSB
OZ1CF 9 (  2) 37 ( 19) 51 (  5) (   ) 97 ( 45) 9 (  3) 85 ( 30) 5 (   ) 14 (  7) 307 ( 111) SSB
OZ1ANE (   ) 9 (  5) 9 (  5) (   ) 63 ( 49) 35 ( 26) 73 ( 11) 16 ( 11) 46 ( 33) 251 ( 140) SSB
OZ1HYI (   ) 34 (  6) 39 ( 19) (   ) 64 ( 21) 26 (  7) 42 (  5) 6 (  1) 16 (  3) 227 (  62) SSB
OZ7NB 6 (  1) 26 ( 20) 24 ( 15) 1 (   ) 75 ( 48) 2 (  1) 35 ( 22) 4 (   ) 32 ( 11) 204 ( 118) SSB
OZ1TMY (   ) 30 (  6) 39 ( 15) (   ) 54 ( 12) 15 (  3) 41 (  3) 3 (  1) 13 (  1) 195 (  41) SSB
OZ0TE 26 (  4) 16 (  3) 18 (  2) 1 (  1) 22 (  6) 13 (  3) 20 (  1) 9 (  2) 13 (  5) 138 (  23) SSB
OZ2BC 5 (   ) 4 (  1) 15 (  1) (   ) 71 ( 12) 37 (  7) 27 (  3) 8 (  1) 28 (  1) 104 (  20) SSB
OZ5BD (   ) 1 (  1) 29 (  7) (   ) 39 ( 19) 3 (   ) 21 (  7) (   ) 3 (  2) 96 (  36) SSB

OZ8ABE 41 ( 26) 117 ( 87) 188 (139) 171 (121) 271 (245) 203 (155) 241 (207) 141 ( 97) 153 (113) 1526(1190)      RTTY
OZ5MJ 6 (  4) 66 ( 58) 103 ( 73) 68 ( 41) 288 (265) 122 ( 56) 263 (219) 70 ( 47) 202 (149) 1188( 912)      RTTY
OZ1BTE 17 (   ) 83 (   ) 137 (   ) 106 (   ) 228 (   ) 150 (   ) 201 (   ) 92 (   ) 118 (   ) 1132(    )         RTTY
OZ1BUR 4(  2) 44( 26) 71 ( 45) 69 ( 38) 232 (213) 89 ( 60) 201 (182) 69 ( 49) 121 (107) 900( 722)       RTTY
OZ9GA 11 (  4) 71 ( 58) 88 ( 67) 24 ( 16) 166 (139) 34 ( 26) 152 (133) 18 ( 14) 101 ( 87) 665( 544)       RTTY
OZ2JP 23 (   ) 54 (   ) 77 (   ) 66 (   ) 138 (   ) 61(   ) 96 (   ) 38 (   ) 48 (   ) 601(    )         RTTY
OZ1ENH (   ) 15 ( 11) 14 ( 10) 4 (  2) 195 (174) 15 (  8) 147 (124) 3 (  3) 61 ( 43) 454( 375)       RTTY
OZ1ING 1 (  1) 29 (  4) 33 (  6) 9 (  5) 122 ( 53) 41 (  7) 113 ( 46) 12 (  6) 35 (  8) 395( 135)       RTTY
OZ6EI (   ) 30 ( 19) 39 ( 20) 2 (   ) 130 (104) 9(  1) 96 ( 63) 1 (  1) 75 ( 49) 382( 257)       RTTY
OZ7AEI 1 (  1) 36 ( 10) 44 ( 13) 30 (  4) 89 ( 24) 17 (  1) 52 ( 14) 4 (  1) 13 (  3) 286(  71)        RTTY
OZ7DN (   ) 13 (  8) 18 (  8) (   ) 132 (116) 1 (  1) 53 ( 37) (   ) 19 ( 10) 236( 180)       RTTY
OZ1JVX (   ) 15 (   ) 40 (   ) 19 (   ) 79 (   ) 3 (   ) 38 (   ) 7 (   ) 21 8(   ) 222(    )         RTTY
OZ4EL (   ) 23 ( 13) 36 ( 11) 4 (  1) 71 ( 39) 7 (  2) 51 ( 26) 2 (  1) 23 ( 12) 217( 105)       RTTY
OZ1CWH (   ) (   ) 6(  1) (   ) 36 ( 10) 1 (  1) 36 (  4) 2 (   ) 32 ( 10) 113(  26)        RTTY
OZ2JBC (   ) 22 (  2) 29(   ) 1 (   ) 17 (  1) 6 (   ) 15 (   ) (   ) 2 (   ) 92(   3)        RTTY
OZ1ANE (   ) 4 (  3) 11 (  2) 7 (  5) 42 ( 29) 2 (  2) 11 (  6) (   ) (   ) 77(  47)        RTTY
OZ8AGB (   ) 6 (  3) 15 (  2) 4 (  2) 46 ( 21) (   ) 5 (   ) (   ) 1 (   ) 77(  28)        RTTY
OZ2PBS 1 (   ) 1 (   ) 3 (   ) 1 (   ) 3 (   ) (   ) (   ) 1 (   ) (   ) 10(    )          RTTY

OZ8ABE (   ) (   ) (   ) (   ) 76 ( 38) 2 (  2) 15 ( 11) (   ) (   ) 93(  51)        SSTV
OZ6EI (   ) 2 (   ) (   ) (   ) 25 ( 19) 1 (   ) 11 (  4) (   ) 9 (  4) 48(  27)        SSTV
OZ1ING (   ) 4 (   ) (   ) (   ) 28 (  2) (   ) 4 (  1) (   ) (   ) 36(   3)         SSTV
OZ4EL (   ) 1 (  1) (   ) (   ) 13 (  7) (   ) (   ) (   ) (   ) 14(   8)         SSTV
OZ1ANE (   ) (   ) (   ) (   ) 6 (  2) (   ) (   ) (   ) (   ) 6(   2)         SSTV

Båndlandelisten.
Listen viser kørte og (bekræftede lande) eller entities, som ARRL kalder det. Listen er splittet op i MIXED, CW, SSB, RTTY
(alle digital modes) og SSTV. Tallene på listen er nugældende entities. Deletede entities må ikke tælles med. Der er i øje-
blikket 337 gældende entities.
NYT: OZ3SK og OZ7SM (SK) har til Danish DX Group sponsoreret 4 pokaler, som vi vil anvende på følgende måde: Van-
drepokaler til hhv. MIXED, CW, SSB, DIGETALE modes, herunder også SSTV. For at det ikke skal være de øverste på listen,
som vinder pokalerne hvert år, så bliver vinderen den, der i et kalenderår har haft den største fremgang på båndlandeli-
sten indenfor en af de fire kategorier. Konkurrencen løber over et helt kalenderår. Var du på listen i januar 2006 i OZ, så
har du mulighed for at vinde en eller flere af pokalerne, når dit nye resultat vises i januar 2007 i OZ. De, der i det forløbne
år, har haft størst fremgang, får pokalerne. Pokalerne uddeles på DDXG's årsmøde. 
Listen, som er for alle danske radioamatører (også klubstationer, selv om disse endnu ikke har indsendt deres tal), og dead-
line for næste liste er den 10. december 2006. Oplysningerne sendes til OZ1ACB, Allis enten med postvæsenet, på e-mail
oz1acb@qrz.dk med subjekt "båndlandeliste" eller via DX-clusternettet. Det vil være lettest for Allis, hvis I skriver jeres
lister lodret. Husk at tælle tallene sammen og at angive mode.
Båndlandelisten kan du, udover en masse andre gode informationer også finde på Danish DX Groups hjemmeside:
http://www.ddxg.dk.
God DX-jagt.                                                                                                                                        Vy 73 de OZ7YY, Finn.
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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:

Efterlysning af data fra Es-sæsonen 2006
Hvis man er interesseret i anormal udbredelse på VHF -
specielt på 144 MHz - er hjemmesiden www.df5ai.net
et godt sted at besøge. Her kan man læse eller down-
loade forskellige rapporter som DF5AI, Volker Gras-
smann, i samarbejde med en række andre amatører,
har udarbejdet. Rapporterne indeholder diskussioner,
analyser og vurderinger af langdistance-åbninger på
144 MHz. Blandt det materiale, man kan finde på
siden, er forskellige rapporter vedrørende ekstrem
langdistance-udbredelse på 144 MHz (Very long distan-
ce propagation in the 144 MHz band). Forfatterne
beskæftiger sig specielt med de langdistanceåbninger,
hvor flerhops-udbredelse synes at være den eneste for-
klaring. Der gives flere bud på mulige årsager til den-
ne form for udbredelse. Materialet er under fællestit-
len "Very long distance propagation in the 144 MHz
band" opdelt i følgende særskilte rapporter:
Part 1: Discussion of the May 20, 2003 dx opening.
Part 2: Dx opportunities in the European sector.
Supplement: Ground reflection of radiowaves by rai-
lway lines?
Results of the 2004 sporadic E season.
Endvidere findes der en rapport, hvor man forsøger at
analysere og diskutere tordenvejrs indflydelse på spo-

radisk E-lags-udbredelse på 144 MHz (Thunderstorm
effects on sporadic E propagation).
Til en fortsættelse af arbejdet med at analysere og
eventuelt finde en forklaring på de efterhånden man-
ge tilfælde af formodet dobbelt-hop Es-udbredelse på
144 MHz efterlyser man nu yderligere data. Under
overskriften "Call for data on double-hop Sporadic E
propagation in 144 MHz" skriver DK5AI - i min over-
sættelse - følgende:
Tidligere udgaver af denne web-side har diskuteret
åbningen den 20. maj 2003, i hvilken radioamatører fra
de Kanariske Øer kørte mange stationer i det centrale
Europa mere end 3500 km væk. Vi har spekuleret over
DX-forholdenes geofysiske natur, fordi forbindelserne
kan forklares som dobbelt-hop sporadisk E udbredelse
og, måske også, som troposfærisk DX-udbredelse. Set
fra mit synspunkt er der stærke argumenter, som støt-
ter teorien om dobbelt-hop Es, som igen understøttes
ved at ekstrapolere resultaterne fra 2003 til andre geo-
grafiske områder i Europa. Ved at gøre dette kan vi
måske forklare "historiske" DX-QSO'er på 144 MHz,
f.eks. mellem Norges sydspids og Kreta og også mellem
Nordtyskland og området ved det Kaspiske Hav.
At forklare alle disse DX-QSO'er som dobbelt-hop Es-
udbredelse på 144 MHz synes også at kunne retfær-
diggøres p.g.a. den systematik, der er blevet identifi-
ceret i de seneste års åbninger. Ved dobbelt-hop
udbredelse må der forefindes "en eller anden form"
for jordrefleksion på midten af den strækning radio-
udbredelsen finder sted over, se tegningen.

Ved en detaljeret gennemgang af korresponderende
positioner ("footprints", d.v.s. de punkter, hvor den
mellemliggende refleksion finder sted) fandt vi søer,
damme (dæmninger) og større floder ved 60% af alle
QSO'er. Dette resultat betyder ikke nødvendigvis, at
144 MHz radiobølger bliver reflekteret fra overfladen
af søer og floder (vi har brugt udtrykket "radioglimt"
(radio glint) i søer og floder), fordi vi også fandt en
alternativ tolkning af data, som - måske - er endnu
mere sandsynlig. Nemlig, at refleksionen af radiobøl-
gerne sker fra oversiden af et troposfærisk inversions-
lag dannet over de respektive søer, damme og floder.
Set fra dette perspektiv blev radiobølgerne i virkelig-

Skematisk fremstilling af dobbelthop Es-udbredelse.

IARU, Region VUSHF-Komite-møde 2007.

Det næste IARU, Region 1 VUSHF-komite-møde
afholdes sidst i februar måned i Wien.
Er der noget du ønsker behandlet på dette møde
nærmer deadline sig med hastige skridt. 
EDR skal have afleveret sine forslag senest 1.
december 2006.

Hvis du har noget indenfor VHF udvalgets område
du ønsker taget op, da send det venligst til under-
tegnede, men tænk på at udvalget gerne skulle
kunne nå at behandle forslaget, - og have det kon-
firmeret af HB, inden eventuel afsendelse.

Vy 73 de Ivan, OZ7IS@qrz.dk 
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heden reflekteret nogle hundrede meter over jordo-
verfladen i stedet for direkte fra vandoverflader.
Arbejdsmæssige årsager har forhindret mig i at delta-
ge i Es-sæsonen i 2006, men jeg er klar over, at mange
DX-QSO'er har været på mere end 3000 km i år. Jeg
håber derfor, at sæsonen i 2006 kan forsyne os med
data, som kan anvendes til at verificere de forannævn-
te teorier og hypoteser. Jeg er derfor yderst interesse-
ret i at modtage detaljerede informationer om denne
type QSO'er, d.v.s. din lokator, DX-stationens lokator,
dato, tid og frekvens. Send venligst ikke information
om DX-QSO'er på under 3000 km, - og i særdeleshed,
lad være med at sende en komplet liste over alle dine
Es-QSO,er i 2006.

Hvis der er nogle OZ-amatører, som under sommerens
Es-åbninger har kørt QSO'er på mere end 3000 km, vil
det være en god ide at sende de ønskede oplysninger
til DK5AI, Dr. Volker Grassmann, Theodor Fliedner
Strasse 19, D-65510 Idstein, Germany. Data kan også
sendes via e-mail. Adressen finder man på hjemmesi-
den www.dk5ai.net (klik på Contact). Det er en såkaldt
Spam protected email address (SPEA), og man skal bru-
ge et SPEA-id, når man sender den. Id'et står på hjem-
mesiden.

Ny førstegangsforbindelse
Fra OZ1LPR er modtaget rapporter om en ny første-
gangsforbindelse på 144 MHz. Det drejer sig om en
EME JT65 QSO'er med A6 (United Arab Emirates). Data
for forbindelsen er følgende:
Call: A6/RV6LNA
Lokator: LL75
Dato og tid: 3. september 2006 kl. 2055 UTC
Rapporter: OO/RO
Peter oplyser, at han har opgraderet sit system. Han
kører nu med 4 x krydspolariserede antenner med fuld
elevationsmulighed, - gain: 19,3 dBd.

Billeder fra årets nordiske VHF-UHF-SHF-møde
DL6BCT - Günter Wolfgang Schnell - har lagt 80 frem-
ragende billeder, taget under årets nordiske VHF-møde
på Sletten, ud på sin hjemmeside. Kig på:

http://dl6bct.de/vushf

Her er et eksempel fra DL6BCT's hjemmeside med fotos
fra det nordiske VHF-møde 2006. OZ1CTZ med sin med-
bragte station til 24 GHz.

En anden side på nettet med billeder fra samme begi-
venhed er:

http://ham.se/vhf/pictures/vhf2006/oz_06.htm

hvor man kan se de fotos, som SM6NZB tog under
mødet.

4 m nyt
Gode 4 meter-nyheder fra Portugal! 
På : www.70mhz.org oplyste CT1FFU i en mail den 29.
august, at de stationer, som har fået speciel tilladelse
til at køre på 70 MHz kan få forlænget tilladelsen, hvis
de ansøger om det hos Anacom (de portugisiske tele-
myndigheder). 
Forlængelsen vil gælde i 8 måneder, d.v.s. indtil 30.
april 2007. Han fortæller videre, at telemyndighederne
ikke har konstateret nogen forstyrrelser af de eksiste-
rende private radiotjenester, som findes i frekvensom-
rådet i dag. 
Det undersøges derfor, om man skal give amatører
permanent tilladelse til at arbejde på båndet, og om
der kan allokeres frekvensområder indenfor det "nor-
male" IARU-bånd.
Tilladelsen til CQ5FOUR beaconen er også blevet for-
længet med 8 måneder.

Den forgangne rapportperiode (ca. 25. august til 22. sep-
tember 2006) har budt på mange gode dage med løftede
tropoforhold. Disse forhold skyldes uden tvivl inversions-
lag i troposfæren. Lagene dannes typisk under højtryks-
vejr, som specielt september måned var præget af. Fra OZ
er der på VHF, UHF og sikkert også på SHF kørt en del DX.
På båndet har jeg hørt folk snakke om QSO'er med Fin-
land, de baltiske lande, Rusland, Frankrig, Belgien, Hol-
land, England osv. Der er desværre ikke kommet så man-
ge rapporter om disse forhold, så det er svært for mig at
sige, hvor gode de har været, men forbindelser på mere
end 1000 km er uden tvivl blevet kørt. Efterfølgende er,
hvad jeg har modtaget af rapporter ved deadline den 22.
september:

50 MHz:
OZ4LP har reageret på min efterlysning af OZ'ere, som
kørte Japan på 6 m under de formidable Es-åbninger i
den forgangne sommer. LarsPeter skriver:
"Ja, jeg fik kørt JE1BMJ den 26-6-2006, 0853 UTC på 2 x
cw med bare 100 watt, og fik QSL fra ham i lørdags (pri-
mo september). Er ikke meget aktiv i øjeblikket, men er
alligevel oppe på 146 DXCC lande (mangler lidt power, så

For 50 år siden
Under overskriften "E88CC på 2 meteren" beskriver
OZ7KM i en artikel i OZ fra oktober 1956, hvordan
han har konstrueret en modtager-converter til 144
MHz med lavt støjtal. I de første år efter frigivelsen
af det nye bånd i 1948 anvendte man typisk kon-
struktioner med trioden 6J6 som HF-trin. Med dette
kunne man i bedste fald opnå støjtal på 6,5 til 7 dB.
Senere kom dobbeltrioden ECC84, som i cascode-
kobling kunne bringe støjtallet ned omkring 5 dB.
Med den nye dobbeltriode E88CC har OZ7KM
opnået et støjtal på 3 dB, hvilket på dette tidspunkt
var meget flot.
I rubrikken "Traffic-Department beretter" i samme
OZ oplyses det, at SM7AED som den første station
har opnået diplomet OZ CCA kl. 2 med påtegning
for opnåelse på 2 meter. 

Båndrapporter
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man kan matche de "store drenge."
73 cu LarsPeter OZ4LP".

OZ1IEP har sendt følgende rapporter:
Nye felter kørt via Es med SSB:
14-08-06: EA4/G8BQX/P IM79.
15-08-06: LA5QFA/M KQ21.
På meteor scatter er kørt følgende:
09-08-06: SM6CMU/2 JP75 med SSB. 
11-09-06: OJ0LA JP90 v.h.a. JT65 (nyt DXCC - Mar-

ket Reef)

144 MHz tropo:
I NAC i september kørte OZ1IEP følgende QSO'er på
mere end 700 km:
05-09-06: SP6OJE JO90, DF1NK JN59, DF9IC JN48

ODX: 800 km, DL0NF JN59, F6HVK JN27,
ON5AEN JO10, ON4KHG JO10, PD1DX
JO21, DC7NF JN69.

Under de meget fine tropo-forhold i september måned
kørte OZ4VW Arne et par russere på 144 MHz:
13-09-06: RA3LBK KO65 ODX: 1489 km, RA3LE

KO65.

144 MHz Es:
Fra OZ4VW er der kommet denne rapport fra den
gode Es-åbning på 2 meter den 26. juli, - alt er kørt
med SSB:
26-07-06: I tidsrummet 09:12  til 09:27 UTC:

EA4ST IN80, EA2CCG IN92,  EA4KR IN80,
EA1ACP IN81.
I tidsrummet 10:50 til 12:59 UTC:
EA6DD JM19, EC2AUD/p IN92, CT2HSO
IN61 (nyt DXCC), EA1BFZ IN81, EA4UW
IN80, EB4GAH IN80, EB4EEC IN80, EA1KY
IN71, TK5JJ JN41, EB1TT IN72, CT1ANO
IN51 ODX: 2097 km, EA1FBF IN73,
EB1EHT IN73, CT2HSO IN61, EB1EB IN83.

144 MHz MS:
OZ1IEP har sendt følgende log-uddrag. Alt kørt med
FSK441, nye lokator-felter er markeret med fed skrift:
09-08-06: RW3AC/1 KO78, OH8K KP49.
10-08-06: YU6/OK1CDJ JN93.
11-08-06: EV5M KO53, RK3PWJ/3 LO05.
12-08-06: EA3BB/P JN02, LA/OH6ZZ KQ41, UA3YCC

KO73.
15-08-06: LA/OH6ZZ KQ31.
25-08-06: UT5/SP8RHP KO31.
31-08-06: IK0BZY/MM JN51.
02-09-06: SV/OE6IWG KM19.

432 MHz tropo:
NAC i september måned var begunstiget af gode
tropoforhold. OZ1IEP kørte følgende QSO'er på mere
end 600 km:
12-09-06: PA5DD JO22, DB6NT JO50, DL5FN JO40,

OK7RA JO60, ES7TA KO28, G3LQR JO02,
SM3MXR/P JO80, OK1IBB JN69, DF0HF
JO50, DK2GR JN59, DL3ANK JO50, DL0EE
JN49, DD0PX JO30, DF9IC JN48, OK1BYR
JN79, OK1UYR JN79, SM3BEI JP81,
SM0DFP JP90, SM3XGV JP81, M0UKR/P
JO02, SM3XIK JP80, OH0JFP KP00, YL3AG
KO26, SM3LWP JP81, ES5KJ KO38 ODX:
932 km, ES5PC KO38, SK3MF JP92.

Diverse satellitinfo
I det nyeste nummer af AMSAT-OZ Journal (nr. 155)
skriver OZ1MY lidt om foredragene på AMSAT-UK's
Colloquium i juli 2006.
Peter Gülzow, DB2OS, fra AMSAT-DL gav en opdate-
ring omkring Phase 3-E (P3-E) projektet. Opsendelses-
datoen er foreløbig usikker. Man er lige nu i forhand-
ling med flere, så han ville ikke sætte nogen dato på.
Det er mest sandsynligt, at den kommer op sidst i 2007
eller i begyndelse af 2008, hvis det ender med at blive
med en ARIANE 5 raket. Hvis det ender med at blive
med en Soyus raket fra Kourou, kan det tidligst blive i
november 2008.
Det værste er, at projektet fattes penge. Den optimis-
me man havde i starten, da projektet gik hånd i hånd
med Mars projektet (P5A), findes tilsyneladende ikke
mere. Man vil derfor starte PR-aktiviteter for at skaffe
penge.

DB2OS, Peter Gülzow, aflægger statusrapport ved-
rørende P3-E projektet på AMSAT-UK's colloquium
2006.
Foto fundet på www.amsat.mcc.ac.uk/gallery/

Der var en del indlæg om ESEO projektet. ESEO skal op
i den geostationære "startbane", så den vil få største
højde (apogæum) på cirka 36.000 km over jorden -
medens laveste højde (perigæum) kun vil blive 500 km.
Sidstnævnte højde er dog afhængig af hvilken raket,
ESEO vil blive sendt op med. Nogle af rakettyperne kan
kun aflevere satellitterne i en laveste højde på cirka
250 km, og dette er ikke godt, hvis satellitten ikke selv
har en raketmotor, så den kan hæve den laveste højde.
Hvis den ikke har det, kommer den ned i løbet af gan-
ske kort tid. Opsendelsestidspunktet er foreløbig plan-
lagt til december 2008. Ligesom det var tilfældet med
SSETI-Express er det meningen, at amatører skal kunne
bruge den, når den primære mission er forbi. Den pri-
mære mission er planlagt til at vare 28 dage, så vi må
håbe, at den bliver opsendt i en god bane.

Satellitter



618 __________________________________________________________________________ OZ oktober 2006

Det er planlagt, at der skal en transponder med uplink
frekvens på 70 cm båndet og downlink frekvens på 2,4
GHz med på ESEO.

ZASAT-2. (Foto: AMSAT)

En sydafrikansk satellit - ZASAT-2 eller ZA-002 får

muligvis radioamatørudstyr med om bord. AMSAT-SA
planlægger i hvert fald en mode V/U transponder, en
voice beacon og en "papegøje-repeater", som ligner
den, der var med på den tidligere opsendte SUNSAT.
Opsendelse skulle efter sigende ske i december 2006
eller januar 2007, så man har temmelig travlt med at få
tingene færdige. Man kan få yderligere oplysninger på
internettet, f.eks. på

http://directory.eoportal.org/pres_ZASat002
SouthAfricanSatelliteSumbandilaSat.html

eller 
http://www.amsatsa.org.za/SZASAT.htm

På nettet har jeg fundet en oplysning om, at rumdragt-
satellitten Suitsat genindtrådte i jordens atmosfære og
brændte op den 7. september 2006 kl. 16:00 UTC. Det
skete over vand ca. 1400 km syd-sydvest for Cape Lee-
uwin i det vestlige Australien.

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

Contestkalender

17. okt. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
19. okt. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
24. okt.r 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
7. nov. 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
9. nov. 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
14. nov. 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
16. nov. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
21. nov. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
28. nov. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater:

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

1 OZ6OM JO55EJ 12 11 764 9429
2 OZ2PBS JO55XJ 14 10 1180 8537
3 OZ6PI JO47VA 8 5 683 4690
4 OZ1AOO JO65GR 7 5 174 2918

ODX: OZ2PBS - 2I0GSY (IN89RL) 1180 km.

OZ6OM : Ganske rimelig MS reflektion, godt 2 døgn
før peak. 
OZ6PI : Tak for testen, kom sent hjem og lyttede egent-
lig kun efter OH0, det lykkedes!

Klasse 2,  50MHz High Power, August 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points  
1 OZ2LD JO54TU 27 17 1645 19944
2 OZ6EI JO45TT 1 1 355 855

ODX: OZ2LD - EB3DVY (JN11CK) 1645 km.

Klasse 70,  70MHz, August 2006
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points   
1 OZ2PBS JO55XJ 10 6 188 3902

2 OZ1EBA JO75JF 12 5 334 3864
3 OZ1MG JO65CO 10 6 178 3607

ODX: OZ1EBA - OZ2GG (JO75KC) 334 km.
OZ1EBA : God aktivitet østover! Herligt at køre OZ1GG
i JO75 - Bornholm. Håber på lidt flere QRV Jyll+Fyn
næste gang.  

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

1 OZ1FF JO45BO 24 19 537 17527
2 OZ9KY JO45VX 25 18 569 15070
3 OZ1BGZ JO65AP 19 14 647 12080
4 OZ9ZZ JO46QK 14 9 350 7324
5 OZ6HY JO45WA 7 6 288 4201
6 OZ9PP JO47VA 4 4 267 2111
7 OZ7DX JO66DA 2 2 155 1199

ODX: OZ1BGZ - PA0S (JO21FW) 647 km.

Microbølge i alt august 2006
Nr. Call Locator Point
1 OZ9ZZ JO46QK 21006
2 OZ1FF JO45BO 20273
3 OZ1BGZ JO65AP 6868

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

1 OZ9ZZ JO46QK 9 7 350 12990
2 OZ1BGZ JO65AP 12 9 442 6868

ODX: OZ1BGZ - SA4Z (JO79OF) 442 km.



OZ oktober 2006__________________________________________________________________________ 619

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

1 OZ1FF JO45BO 13 9 463 20273
2 OZ9ZZ JO46QK 11 4 248 8016

ODX: OZ1FF - SM7GEP (JO77IP) 463 km.
OZ1FF : Regnscatter og god aktivitet. Hørte OZ1FPN på
SSB, men ulæselig på grund af regnscatter og for kor-
te sendeperioder.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 155 49 856 82847
2 OZ7SKV JO46ML 67 32 735 37754
3 OZ4VW JO45UT 70 30 992 37305
4 OZ1MFP JO55PG 76 30 720 37181
5 OZ7EDR JO55EJ 68 26 684 30935
6 OZ2PBS JO55XJ 62 24 550 23942
7 OZ9ZZ JO46QK 50 21 707 22890
8 OZ2GM JO56DT 37 16 562 16219
9 OZ5ER JO65CT 31 16 590 13613

10 OZ5BD JO65AN 32 15 624 13131
11 OZ1BZJ JO55RU 34 14 485 11755
12 OZ1MG JO65CO 22 11 495 9486
13 OZ1AOO JO65GR 21 10 485 7976
14 OZ3Z JO45UM 14 7 606 5710

ODX: OZ4VW - HB9FAP (JN46EW) 992 km.
OZ3Z : Kom sent i gang.

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

1 OZ9KY JO45VX 228 62 1011 128316
2 OZ1BEF JO46OE 164 50 807 93513
3 OZ1IEP JO55XU 166 57 1065 89601
4 OZ1ALS JO45VA 164 50 921 85400
5 OZ6ABA JO57DJ 108 41 806 57019
6 OZ2TF JO46PE 93 41 808 56863

ODX: OZ1IEP - F6HVK (JN27LH) 1065 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 88 47 1147 59962
2 OZ6HY JO45WA 50 31 741 31147
3 OZ1MFP JO55PG 48 28 689 28259
4 OZ7SKV JO46ML 35 19 925 20366
5 OZ1MG JO65CO 46 20 745 19858
6 OZ2PBS JO55XJ 35 18 767 17812
7 OZ9ZZ JO46QK 28 16 896 14224
8 OZ2GM JO56DT 27 15 584 14158
9 OZ5ER JO65CT 24 14 641 12178

10 OZ4VW JO45UT 11 8 401 5580
11 OZ5BD JO65AN 11 7 518 5394

ODX: OZ1DLD - OH6QR (KP22BN) 1147 km.

OZ1MG : Dette er den bedste test til dato, for mit ved-
kommende. :-)

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

1 OZ9KY JO45VX 166 65 1091 108801
2 OZ1IEP JO55XU 119 57 932 74118
3 OZ2LD JO54TU 93 48 996 58209

ODX: OZ9KY - OH6QR (KP22BN) 1091 km.

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

1 G4DEZ JO03AE 13 11 1651 16351
ODX: G4DEZ - LY3UM (KO24PU) 1651 km.

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

1 DL0RSH JO43SV 163 54 1020 85157
2 OK1RI JO60RN 136 61 1038 63875
3 PA4PS JO33GH 109 41 1268 58520
4 DL6BCT JO43LD 71 27 709 35012
5 DL1TX JO53AN 57 24 578 27321
6 ON5AEN JO10VW 31 17 791 22562
7 SP2FAV JO94MA 26 22 827 22468
8 DL0VV JO64AD 45 18 654 21129
9 LY2SA KO14LL 36 19 723 20956

10 PA5DD JO22IC 29 14 689 20709
11 SP2IQW JO94GM 21 17 634 16801
12 DL6OBH JO42QI 25 13 635 15133
13 SP1YSZ JO73GJ 22 15 668 14292
14 YL2GJW KO06RM 20 12 736 13132
15 SQ3MU JO72PR 17 12 647 12430
16 DJ3AK JO52GJ 16 10 465 10395
17 DL5AG JO63CT 20 9 631 9139
18 DL1OJ JO42QI 15 9 538 8999
19 SQ2EEQ JO94JC 9 7 559 5870
20 DJ1MT JO54WC 12 6 304 5097

ODX: PA4PS - OE2CAL (JN67NT) 1268 km.
DL0RSH : Nice contest.

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

1 DA0T JO43VI 48 23 741 25845
2 DL0RSH JO43SV 45 23 736 25649
3 DJ8MS JO64AD 16 12 666 11031
4 PA5DD JO22IC 12 10 78810715   5

SP1YSZ JO73GJ 7 6 294 4432
6 DJ3AK JO52GJ 3 3 402 2465
7 YL2GJW KO06RM 1 1 201 708

ODX: PA5DD - SF6X (JO57TX) 788 km.

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

1 PA5DD JO22IC 6 2 680 4572
2 YL2GJW KO06UL 2 2 318 1469

ODX: PA5DD - SM7ECM (JO65NQ) 680 km.

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION

Husk 
at sende din log til tiden,

når du har deltaget i en contest !
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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
Operatøren der brugte nøglen brugte hans tommel- og
pegefinger for at flytte paddlen på nøglestangen fra den
ene side og til den anden - og hver retning lukkede kred-
sløbet, uanset om paddlen bliver skubbet mod venstre
eller højre. På den måde formede han tegnets prikker og
streger efter hinanden. For eksempel, hvis operatøren
lavede det første element af tegnet mod venstre, uanset
om det var en prik eller streg, blev det næste element
lavet mod højre, osv. Mønsteret på bevægelserne var
således V-H-V-H-V-H, alternativt, hvis han startede mod
højre H-V-H-V-H-V.
Denne frem og tilbage bevægelse bevirkede ofte en ten-
dens til en speciel rytme, der røber brugen af en 'sideswi-
per'.
Nogle få operatører, der havde problemer med 'glasarm',
fandt lettelse ved at vende deres håndnøgle 90 grader,
om på siden, så den kunne bruges med sideværts
bevægelser i stedet for op-og-ned. (Det er også let at
gøre med en bug (Vibroplex-type), som altid kører med
sideværts bevægelser).
Kommercielt fremstillede double-speed nøgler, sideswi-
pers, var relativt billige sammenlignet med Viproplex, og
det var ret nemt at lave en god hjemmelavet sideswiper.
Det var ikke så mærkeligt at de nogle år blev populære
for telegrafister, specielt for radioamatører. (Disse nøgler
synes ikke at have været brugt ret meget af landlinje-tele-
grafisterne). Måske nyheden om denne nøgle var lige så
meget en attraktion som hævdelsen om dens højere
hastighed og mindre udmattelse.
Sideswiper-nøglen kan senere have ledt til idéen om den
semi-automatiske nøgle, hvis første gode kommercielle
version, Vibroplex'en, blev introduceret i 1904, og snart
blev brugt vidt omkring af kommercielle telegrafister.
Af forbigående interesse kom der i 1926 en tilsvarende
forbundet nøgle med to 'lodrette' taster, som taster på en
skrivemaskine, og som skulle benyttes med to fingre. Den
blev af fabrikanten kaldt 'Cricket'. Nøglen var et alterna-
tiv til sideswiperen, men blev aldrig populær.

The 'BUG', Bug'en
Historisk blev den 'Martin semiautomatiske nøgle' intro-
duceret i 1906 (1904?) som 'The Auto' og senere som 'The
Vibroplex' - normalt kaldet en 'bug'. Den bliver nu
beskrevet her som den næste, på grund af dens større
mekaniske kompleksitet og forskel i brug. Den patente-
rede Vibroplex, der laver prikkerne automatisk (via en
sideværts vibration af dens elastisk monterede arm), let-
tede mange operatørers anstrengelser (skønt han stadig
skulle forme stregerne manuelt), og øgede hastig-
hedsmuligheden, medens den reducerede risikoen for
'glasarm' (på grund af de sideværts bevægelser og deling
af arbejdet mellem tommel- og andre fingre).

Med dens forskellige modeller blev den meget populær,
og har været brugt vidt omkring helt op til nutiden. Der
har været mange efterligninger, nogle få der også kunne
lave automatiske streger. Den normale (højrehånds)
model fremstillede prikkerne automatisk med en højre-
værts bevægelse med tommelfingeren, og stregerne
manuelt med venstreværts bevægelser med én eller to
fingre mod tasten, paddlen. Nogle få designs produceret
af få fabrikanter kunne også fremstille automatiske stre-
ger via en anden vibrationsarm på nøglen.
På de Australske land-linjer blev bug-nøglerne kendt som
'jiggers' ('en der danser'). De der udstedtes af Sidney GPO
Telegraph Office i 1946 havde 3 taster, to af dem kontrol-
lerede separate svingarme, én for automatiske prikker og
en anden for automatiske streger, og den tredje var for
manuelt kontrollerede streger. Tasterne kunne anbringes
ved hver ende af fundamentet, grundfladen, for at lette
brugen for højre- og venstrehåndede personer. Jeg har
ingen informationer om hvordan de blev brugt.

Brug af en Bug
En 'bug' må ikke kunne glide på bordet, og dens paddler
(taster) skal være omkring 5 cm over bordfladen. De fle-
ste lærere anbefaler let berøring, lad hånden hvile og
dreje om lillefingerens kno og brug en kombination af
fingerbevægelser og håndledsbevægelser. Imidlertid sag-
de hastighedsmesteren Ted McElroy at håndled og albue
skulle holdes udenfor bordkanten, og der bruges fuld og
frit sving med armen). Vi må forvente at flere forskellige
stile kan være lige tilfredsstillende. (Det er blevet fores-
lået at ved at holde en blyant i samme hånd medens man
sender vil det hjælpe én at lære at slappe af).
Afsendelse med en bug bør fordoble god afsendelse med
håndnøgle. Behandl den let. Grib ikke om paddlerne,
men tillad kun fingre og tommel at røre den side du tryk-
ker mod - uden at røre den anden side. Når en bug bru-
ges til radio er der en tendens til at lade prikkerne være
relativt for korte. Sammenlignet med telegrafafsendelse
over landlinje, kræver radioen en tungere stil for at sen-
de signalerne gennem statisk støj og forstyrrelser, og en
'tungere nøgle' vil hjælpe med det. Så vær sikker på at
lave prikkerne 'tunge nok' så de ikke bliver opslugt af
moderat statisk støj eller forstyrrelser.

Justering af en Bug
Som for alle nøgler er justering af  en bug en højst per-
sonlig sag, som varierer fra én operatør til en anden. De
er også følsomme med hensyn til den hastighed der skal
bruges. Eksempelvis vil en bug der er indstillet til 35 WPM
ikke lyde godt ved 18 WPM, og omvendt. Husk reglen:
Juster aldrig en anden operatørs bug!
Hugh S. Pettis, K3EC, anbefaler følgende indstilling som
det bedste:
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Lytteramatøren
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk

Redaktion:

JOTA

Jota er en forkortelse af Jamboree On The Air, der fin-
der sted hvert år den tredje week-end i Oktober, dvs.
den 20-22 Oktober i år er det for 49 gang, så næste år
bliver det for 50 gang, som nok bliver markeret. Under
Jota kan spejderne komme til mikrofonen, når en radi-
oamatør har fået kontakten oprettet, det er måske
spejderens første kontakt over radioen, med en anden

spejder gruppe, og andre vender tilbage år efter år, og
bliver måske selv radioamatør. 
I week-enden bliver der måske lavet små byggesæt,
måske en forsmag på rævejagt, hvor det gælder om at
pejle sig ind på en sender der er gemt et sted i områ-
det, eller andre sidder måske med en komputer, med
mulighed for modtagelse af STTV eller vejrkort, ja
måske trådløs kommunikation over store afstande.

Båndrapport fra OZ-DR2197
CALL Dato/UTC Mhz Info
XE1CL 16.08/0522 7
CO6LPB 17.08/0519 7
YV5NUM 17.08/0556 7
T77M 19.08/1307 28
R3K 26.08/1115 14 QSL: RN5DK
RK3DZB 27.08/1138 14 STAR CITY
8P6QM 01.09/1333 21 MM-NET
TF/DL2RMC 03.09/0522 7

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL

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

Redaktion:

Sjællandsmesterskabet i rævejagt 2006
Alle interesserede indbydes hermed til Sjællandsme-
sterskabet i rævejagt 2006,
som afholdes søndag d. 29. Oktober i Rude Skov.
Jagten afholdes som gå/løbejagt på 1825 KHz med 5
ræve, der sender hvert 5. Minut. 
Obligatorisk fremmøde til instruktion kl. 11.30, første
udsendelse kl. 12.00.
Præmieuddeling snarest muligt efter afslutningen af
jagten.

Mødested: Svaneparken ved busvendepladsen på
Biskop Svanes Vej, Krak kort 96 K2.
Talk-in ved kontakt til undertegnede på mobil 22 69 72
16.
Kort: Orienteringskort Rude Skov 1:10.000. Kort kan
lånes/købes på startstedet.
Startgebyr: 50 kr. pr. deltager.
Info og tilmelding hos undertegnede på tlf. 45 81 75 93
eller E-mail: oz9va@private.dk

Vy 73 de Arne, OZ9VA

" Det skal forstås at operatørens personlige komfort og
operationslethed styrer justeringsdetaljerne.

• Først juster paddle-indstillingerne så de bevæger sig
komfortabelt og lige meget for prikker som for stre-
ger.

• Indstil fjederspændingen for paddlerne så de er beha-
gelige.

• Placer vægten på den vibrerende arm til den ønskede
hastighed.

• Vægtningen (længden) af prikkerne bestemmes af
afstanden fra det faste kontaktpunkt og til kontakten
på den vibrerende arm.

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

Redaktion:

Så er efterårs sæsonen begyndt og vi kan forhåbentlig
se frem til en god kold vinter, der er velegnet til anten-
neprojekter. Det er egentligt stof til eftertanke at man
har det bedst med at klatre i master, når det fryser, så
man tror det er i Grønland man arbejder. Men det
giver måske anledning til at man bliver hurtigere fær-
dig.  Vi glæder os til at se og høre om jeres antenne
projekter, her i bladet.

Antennetråd
Firmaet Spi-ro mfg, får meget positive kommentarer
omkring deres antennekabel, til brug ved "usynlige
installationer", som vi jo er mange der er nødt til at
have. Den indeholder 19 kobertråde. Hver med en dia-
meter på 0,4mm. Og så er den til en overkommelig pris
på cirka 275,- pr 100 meter. Man skal dog lige huske at
der fra USA er en ikke uvæsentlig udgift til porto og
evt. told
Se mere på http://www.spiromfg.com/

Usynlig tråd

E-bog om CW
3. udgave af "The art and skill about radio telegrafy"
kan hentes ned som E-bog fra N9BOR's  hjemme side.
Men pas på, den kan godt få en til at fordybe sig så
meget at XYL, kommer og spørger til om man helt har
mistet bevistheden hi. Se mere på :

http://www.qsl.net/n9bor/n0hff.htm

QRP-forum på Sjælland?
Flere har spurgt til om ikke der kan holdes QRP-forum
i løbet af vinteren i det østlige. Det kigger jeg på i øje-
blikket og hvis der er nogen der har forslag til tid og
sted gerne i forbindelse med et generelt amatørtræf,
vil jeg meget gerne høre om det.

CW som ringetone
Der er snart ikke den ting man ikke kan finde ude på
det uendelige internet som denne sjove hjemmeside
hvor man kan få hjælp til både ringetoner og emails.
Se mere på:

http://www.planetofnoise.com/midi/morse2mid.php

QRP frekvensen på 40 m
Efter at de fleste lande i Europa har udvidet båndg-
rænserne på 40 meter til 7200 MHz er der i QRP kred-
se en del overvejelser omkring eventuelt at flytte QRP
opkalds frekvensen på 7030 MHz op til 7040 for at har-
monisere med amerikanerne. Dette vil jeg meget ger-
ne høre jeres mening omkring så det kan formidles
videre.

Sunspot

Solpletminimum
Så er vi endelig ved at være nået bunden. Den 31. juli,
viste solplet observationer en solplet der havde vendt
polariteten.  Solpletter der i den nuværende cyclus 23,
optræder på den "nordlige" del af solen, ses som 2 tæt
forbundne "pletter" som har polariteten, S-N og på
den "sydlige" halvkugle optræder de som N-S. Den
første observation af en solplet med omvendt polaritet
ses som et tydeligt tegn på en overgang til solplet
cyclus 24.begyndt. Se mere på:

http://spaceweather.com/
eller på:
http://science.nasa.gov/headlines/y2006/15aug_backwa

rds.htm?list188178
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SSTV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk

Redaktion:

Båndrapport
Under Jasta testen blev der kørt mange første gangs
forbindelser JA0SC, Hiro kørte blandt andet 4O3T fra
Montenegro (se foto). 

Hiro's billede fra 4O3T under Jasta tesen.

DXpeditionen. JA1DHY og JA1EKK har været QRV fra
Vietnam med kaldesignalerne XV3DHY og XV3EKK.
Har ikke modtaget rapporter om der er nogen som har
kørt dem. Kurt, XU7AMZ har været i Cambodia i 7 år
og søger kontakter på SSTV mode. Han har også kal-
designalerne HS0ZBS og HB9AMZ.

HL5BLI kalder CQ under Jasta testen. 
Modtaget på 20m.

SSTV Robot på 10m
OZ6SSTV er nu også QRV på 10m. Den har kørt test
kørsel nu en måneds tid og virker helt perfekt.
Frekvensen er 28.680 MHz USB som også er SSTV
opkaldsfrekvensen. Det giver dog ingen problemer da
Robotten ikke sender beacon billeder når det er anden
trafik på frekvensen.
Effekten er 60 Watt og fødes til en 5 el. beam som
peger mod syd. Senere vil der blive opsat en ny anten-
ne til den nye 10m SSTV Robot. Robotten åbnes på
samme måde som de andre ved at sende en 1750 Hz
tone og vente på svar. De billeder den modtager, kan
ses på OZ6SSTV's Websted, hvor også billederne fra 6m
Robotten kan ses. Begge stationer styres fra samme
computer som også sender billederne til Web serveren.
Der er stadig lidt problemer med at de to Robotter for-
styrrer hinanden lidt, men det vil forsvinde når 10m
Robotten får sin egen antenne.
http://www.o6sstv.dk

Test billede fra OZ6SSTV fra 10m Robotten.
Afprøvning af computer som styrer begge Robotter

på 6m og 10m samtidigt..

MMSSTV tip
Hvis du ønsker at modtage SSTV fra to stationer samti-
dig kan du gøre det på følgende måde.
Du skal installere to lydkort og der skal også være to
COM porte hvis du og vil taste dine stationer fra SSTV
programmerne.
Installer to MMSSTV programmer i hver sin mappe.
Opret to genveje til MMSSTV.EXE i de to mapper og
tilføj option -Z. På denne måde: C:\Program Files\MMS-
STV\MMSSTV.EXE -Z.
De to programmer sættes op til de ønskede lydkort



624 __________________________________________________________________________ OZ oktober 2006

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

Redaktion:

Christian Hülsmeyer og hans Telemobiloskop.
Ordet radar er i dag kendt af ethvert barn. Første gang
man hørte det var henimod slutningen af anden ver-
denskrig, og først efter befrielsen blev ordet afmystifi-
ceret. Ordet er engelsk og står for Radio Detection And
Ranging. Derfor hed det sig længe, at radar var en
engelsk og amerikansk opfindelse. Men sandheden er
noget mere kompliceret.

Den første, der formåede at lave en slags radar var
tyskeren Christian Hülsmeyer. Han er født d. 25.
december 1881 i landsbyen Eydelstedt i Niedersachsen.
En af hans lærere blev klar over, at han var usædvanlig
begavet og udvirkede, at han blev optaget på semina-
riet i Bremen for at blive uddannet til lærer. Her blev
han meget interesseret i fysik, især efter at han hørte
om Heinrich Hertz's forsøg med elektromagnetiske
bølger. Fysiklæreren på seminariet gav ham lov til at
eksperimentere med skolens fysikapparater, og i 1900
efter at have hørt om en skibskollision, hvor mange
mennesker var omkommet, kom den 19 årige student
på den tanke, at det måtte være muligt at bygge et
apparat, der kunne forhindre den slags ulykker i at ske.
Han vidste jo fra sit kendskab til Hertz´s forsøg og egen
eksperimenteren, at de elektromagnetiske bølger blev
spejlet tilbage fra metaloverflader.

Hülsmeyers radar

Christian Hülsmeyer

For at kunne virkeliggøre sin idé forlod han, meget
imod sine forældres ønske, seminariet og gik i lære hos
Siemens-Schuckert. Han forlod igen denne læreplads i
1902 og rejste til Düsseldorf for helt at kunne hellige
sig sin opfindelse. Her slog han sig sammen med
Kölner handelsmanden Heinrich Mannheim, som skød
5000 Reichmark ind i projektet, og de dannede
"Telemobiloskop-Gesellschaft Hülsmeyer und Mannhe-
im". Den 30. april 1904 blev opfindelsen patentan-
meldt, og den 18 maj blev apparatet vist frem for en
nysgerrig menneskemængde på Hohenzollern-broen i
Köln. Da et skib nærmede sig ringede en klokke i appa-
ratet, som indikation for, at de elektromagnetiske bøl-
ger havde ramt skibet og var blevet reflekteret og
opfattet af modtagerdelen. Den 10. juni forevistes
apparatet for direktørerne for international skibsfart
ved en kongres i Rotterdam og demonstreredes med
succes i havnen. Rækkevidden var da 3 km, og Hülsme-
yer lovede at forøge rækkevidden til 10 km. Alligevel
var interessen mærkeligt nok ringe hos de høje herrer,
også selv om pressen mange steder skrev meget posi-
tivt om demonstrationen, endog så langt væk som i
USA.

Teknikken i Hülsmeyers "radar" var baseret på indukti-
onsapparat, gnistgab og kohærer, og det må siges at

under Option - Setup MMSSTV, vælg fanen Misc og
under Device ID. 
Hvis du vil taste de to stationer uafhængigt skal du
vælge hvilke COM porte der skal bruges under TX-PTT.

SSTV Contest
Den næste SSTV Contest er Ukrainian SSTV Contest

2006, 2. og 3. december 2006,  12.00 - 12.00 UTC
Følgende frekvenser anbefales: 3,730-3,740, 7,035-
7,045, 14,225-14,235, 21,335-21,345, 28,675-28,685
?Hz.

Vy 73 de OZ9AU
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være noget af en bedrift at få en radar til at virke med
disse midler. Ganske vist er en gnistsender i sin natur et
impulsapparat med lav middeleffekt og høj impulsef-
fekt lige som i en nutidig radar, men kohæreren, som
var detektor i modtageren, udmærkede sig ikke lige-
frem ved stor følsomhed. Lige som Hertz benyttede
han decimeterbølger omkring 50 cm's bølgelængde.
En  ting, som voldte senere tiders radarpionerer store
kvaler, var at forhindre de udsendte impulser i at slå
modtageren død, hvilket ville forhindre, at den nogle
mikrosekunder senere kunne modtage det meget sva-
gere ekkosignal. At det overhovedet lykkedes Hülsme-
yer at løse dette problem ved hjælp af en urværks-
trukket mekanisk mekanisme var noget af et mirakel.
Hans telemobiloskop kunne påvise, at der befandt sig
et skib inden for en afstand af 3 km, og det kunne
angive retningen, men det kunne ikke måle afstanden.
Det ville i øvrigt også have været interessant at kende
minimumsafstanden for, at apparatet kunne virke,
men den har jeg ikke fundet omtalt. Både sendean-
tenne og modtageantenne var lodret polariserede.
Sendeantennen bestod af nogle dipoler i en slags
hornstråler, og modtageantennen var en vertikal ruse i
brændpunktet af et cylindrisk parabolspejl. De to
antenner var ret godt afskærmede fra hinanden, og
hele arrangementet var kardansk ophængt for at hol-
de retningen trods skibets bevægelser.
Den 11. november, stadig 1904, udtog han et tillægs-
patent på en metode til afstandsmåling, men om den-

ne kom til at virke i praksis, ved jeg ikke.

Udvikling, patentering og markedsføring havde kostet
ca. 25.000, men på grund af den ringe interesse var det
en dårlig forretning. Helt frustrerende måtte det have
været, da han fremførte den for admiral Tirpitz og blev
affejet med ordene:"Mine folk har bedre idéer".

Heldigvis for Christian Hülsmeyer lod han sig ikke slå
ud, men kastede sig over andre opgaver og udtog en
mængde andre patenter, og han endte derved allige-
vel som en rig mand. Men hans telemobiloskop gik
ganske i glemmebogen, og først ca. 30 år senere blev
radaren opfundet på ny.

Først i 1950'erne fik man øjnene op for, hvad han kun-
ne have betydet, og han blev tildelt en række æresbe-
viser, bl. a. af den daværende forbundskansler Konrad
Adenauer.
Christian Hülsmeyer døde i 1957

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 
for nærmere information
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Amatør-træf Fyn
Søndag d. 5. november 2006.

Amatørtræf Fyn bliver igen afholdt i FKS-hallerne Tranehøjen 5 Odense SV, tæt ved motorvejen.

Bespisning.
Fra kl. 08.00 - 09.30 kan der købes morgenmad i cafeteriet. 
Bl. a. er der tilbud på en morgenkomplet.

Der er både mulighed for varm mad og helt almindelig cafeteria-mad. 
I tidsrummet fra kl. ca. 11.00 til 14.00 serveres den varme mad i hal 2. 

Program.
09.30 Amatørtræf Fyn åbner. Alle udstillinger og boder åbner.
10.00 EDRs landsformand, OZ7S, Sven byder velkommen.
10.15 Udnævnelse af 'Hamspirit' 2006.
11.00 I år kommer OZ1MY, Ib Christoffersen og holder foredrag over emnet : Amatørsatellit - hvad er det.
Hvordan kommer jeg i gang ?
15.00 Trækning og offentliggørelse af call-mærkat-lotteriet.
16.00 Amatørtræf Fyn lukker og siger tak for i år.

Kommissæren.
Mindre partivarer modtages også gerne. Du vil altså kunne købe/sælge stort set alt i Kommisæren, så kig forbi
her med det udstyr du selv synes du har lyst til at sælge. Sager til Kommisæren kan indleveres lørdag mellem
17.00 & 18.00, samt søndag mellem 8.00 & 10.00.

Call-mærkater.
Der sælges, som sædvanligt, call-mærkater ved indgangen. Disse mærkater er nummererede, og betragtes som
et lotteri-lod. Mærkaterne koster igen i år 20.- DKK. Hovedgevinsten er på plads. Det er en Kenwood TH-F7E
håndradio.

QSL-kort.
Som traditionen byder, er der også i år en tavle, hvorpå du kan opsætte dit qsl-kort. Så kan andre se om du er
tilstede.

Radiostation.
Der er opstillet en kørende radiostation. Denne må benyttes af radioamatører i henhold til den enkeltes certi-
fikat.
Stationen har kaldesignalet: OZ5ATF og kun dette kaldesignal må benyttes ved opkald, dog må man selvfølge-
lig oplyse om eget kaldesignal. Der gøres opmærksom på, at der er LOGPLIGT for alle kørte qso'er.
Dette kaldesignal er kun aktivt denne ene gang om året.
Man er også velkommen til at benytte antennerne til evt. afprøvning af brugt grej inden man beslutter sig for
at købe.

Hamspirit 2006.
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 radioamatørerne,
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. 25. okto-
ber 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

Amatørtræf Fyn har en hjemmeside: www.hamspirit.dk & en tilhørende mailadresse: atf@hamspirit.dk

Vy 73 de OZ1IZL, Jan.

Besøgende fra Jylland:
Brug afkørsel 52, drej mod Assens, kør to lyssignaler
frem, drej til venstre ad Højmevej. Kør frem til Fåbor-
gvej, drej til højre og følg skiltningen.

Besøgende fra Sjælland:
Brug afkørsel 52, drej mod Assens, kør tre lyssignaler
frem, drej til venstre ad Højmevej. Kør frem til Fåbor-
gvej, drej til højre og følg skiltningen.
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EDR nyt
Hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Mail: OZ8XW@edr.dk

Redaktion:

Månedens forsidebillede
Månedens forsidebillede er taget på FDF’s landslejr her
i sommer. Lejren havde egen amatørstation OZ9FDF,
der udover den “faste station” også var mobil med
cykelvogn.
På billedet herunder kigger vi ned i vognen, der som
man kan se, var forsynet med en komplet amatørstati-
on incl. strømforsyning.

Historien melder ikke om de opnåede resultater, men
vognen blev, så vidt redaktionen er underrettet, flittigt
benyttet. På nedenstående billede holder den klar og
bemandet udenfor OZ9FDFs “hovedkvarter”.

(Fotos OZ9BL)

JOTA-JOTI - Verdens største Spejderaktivitet 
49. th Jamboree On The Air

10. th Jamboree On The Internet
21 - 22 Oktober 2006 

Så er det tid igen, hvor det går løs.
I weekenden d. 21 - 22 Oktober bliver der traditio-
nen tro afholdt JOTA-JOTI.
Her vil mange spejder fra hele verden være at fin-
de på radioen.
I skrivende stund er der 35 grupper som har til-
meldt sig fra hele Danmark.

Vi håber at alle Radioamatør vil tage godt i mod
spejderne denne weekend.

Med spejder hilsner / Vy 73 de OZ4JAM
JOTA-JOTI udvalget Danmark 

Stof til OZ
Redaktionen modtager gerne manuskripter, bille-
der mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste alminde-
lige formater eksempelvis word og works.

Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer. Det ser stort set umuligt (for HR)
at få et billede ud igen, når det først er kommet ind
i tekstbehandlingsprogrammet.

Vi modtager selvfølgelig også manuskripter (såvel
maskinskrevet som håndskrift) og billeder på papir.

Lad os for en god ordens skyld minde om, hvem der
skal have stoffet:

Teknisk stof til:
Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA

Afdelingsnyheder til:
Ellen Sofie OZ1CRY

Amatørannoncer til:
EDR’s kontor

Læserbreve, ikke tekniske artikler, silent key mv til:
Hovedredaktøren Flemming OZ8XW

Kommercielle annoncer til:
Annonceafdelingen ved OZ3BH

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

Generalforsamlingen
Den 19. september 2006 holdt vi den årlige generalforsamling.
Der var mødt 12 ud af afdelingens 26 medlemmer. OZ1DV blev
valgt til dirigent.
I forbindelse med formandens, OZ7TA, beretning mindedes vi
indledningsvis OZ5KY, Knud, som afgik ved døden i maj 2006.
OZ7TA berettede herefter om det forgangne år. OZ8REL kom
endeligt i luften. Den kører ikke optimalt, og vi har stadig
noget at rette til og modificere. Der skal opsættes en bedre
antenne og et bedre kabel, ligesom mekanikken nok skal revi-
deres. På den radiomæssige side har vi endnu en gang været
på Fieldday med EDR Birkerød og har luftet OZ7J/P. I år var vi
desværre plaget af dårlig planlægning, og det kan måske ses
på vores resultat. Henset til vore vanskeligheder har vi beslut-
tet i løbet af efteråret at sammensætte tre komplette stationer
med alt tilbehør, PA-trin, autocallere etc. De tre stationer sam-
mensættes dels af afdelingens materiel og dels af medlem-
mernes materiel.
På materielsiden har vi fået doneret en Kenwood TS-940 af
Urs, OZ1EYL. Det er en meget fin radio, som vi luftede på FD-
06, hvor den kørte som forventet. Den radio skal vi nok få
megen glæde af. OZ7TA takkede Urs for den fine gave.
Vi fortsatte som i de mange foregående år med at være en
afdeling, der primært beskæftiger sig med byggeprojekter og
hyggesnak. Fremmødet på almindelige klubaftener udviser
nærmest en stigning. Det tolkede OZ7TA som at medlemmer-
ne er tilfredse med aktiviteterne.
OZ9B, Bo, aflagde som sædvanlig et gennemarbejdet regn-
skab, som ikke gav anledning til bemærkninger. Det beslutte-
des, at kassereren og OZ1BTS, Alex, ser på, om forrentningen
af afdelingens kapital kan øges. Det besluttedes efter en læn-
gere drøftelse at fastholde det årlige kontingent på 50 kr.
Bestyrelsen havde stillet et antal forslag til behandling på
generalforsamlingen, som tiltrådte følgende:
1. Bestyrelsen skal sikre, at radiorummet fremover kun bruges
som radiorum, bibliotek samt til opbevaring af afdelingens
instrumenter og håndlageret. Alt øvrigt materiel henvises til
kælderen.
2. Bestyrelsen kan afholde udgifter op til kr. 2000,- på repara-
tion og udskiftning af antennerne og/eller kabler i masten.
3. Bestyrelsen bemyndiges til at afholde udgifter op til kr.
1000,- på indkøb og bygning af FD autocaller, mellemkabler til
PA-trin samt et contestheadset til brug på afdelingens radioer
(Skanti TRP8407 og Kenwood TS-940).
På valgfronten var der genvalg over hele linjen.

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 renoveringen af vores værksted rum tilendebragt, og vi
syntes selv at vi har fået et dejligt lokale med plads til projek-
ter og div. Teknik.
Som de første indtog vores SSTV robotter de nye borde. Vi har
nu også opsat en helt ny 10-meter SSTV robot til glæde for
mange  amatører i området. Check ind på 28.680 MHz med et
billede, eller lyt efter beaconen hvert 20. minut og send os evt.
en rapport. Check www.oz6sstv.dk for detaljer.
På dette måneds billede kan man se 10m robotten, som består
af en 250W marine sender, og til højre i billedet ses betje-
ningspanelet til denne. Robotten deler bord med vores Echo-
link station som kan anes midt i billedet.

10 m SSTV robot og vores 2 m Echolink

Vi er stadig i gang med planer om et rotor interface, og sidst
er ønsket om et LC-meter ved at tage form i et byggeprojekt.
Begge projekter baseret på en PIC processor. I øjeblikket er vi
kun ved planlægningen, så du kan sagtens nå at være med.

Program:
19/10 Klubaften. PIC projekter. Planlægning.
26/10 Klubaften. 
02/11 Klubaften. Byggeprojekt. LC-meter
09/11 Klubaften.  

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.
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Program 
19/10 Klubaften/bestyrelsesmøde
26/10 CW-træning/genoptræning
2/11 Auktion
9/11 CW-træning/genoptræning
16/11 Præsentation af HPSDR, et nyt modtagerkoncept

v/Jens OZ1GAP
23/11 CW-træning/genoptræning 

På de nævnte datoer vil afdelingen arrangere træning/genop-
træning i høremodtagning af morse. Der vil blive anvendt en
PC med et fremragende program - Koch morsetræner - som er
udviklet at en engelsk amatør G4FON. 
Programmet kan hentes på : www.g4fon.net. 

Kom med til afdelingens auktion 2. november hvor der traditi-
onelt vil blive udbudt interessante og gode ting som en radio-
amatør kan bruge .Kom og gør en god handel. Alle radioama-
tører er velkomne. 

Vy 73 de Ib OZ5PF  

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

Program:
18/10 Klubaften.
25/10 Auktion. Så er der igen tid til at få afsat noget af

det overflødige grej, og mulighed for at anskaffe
noget nyt og spændende.

1/11 Klubaften.
8/11 Status vedr. 1 kW PA trin med VMOS switch trans-

istorer samt forhåbentlig demo af en "spånpla-
de" version.

15/11 Klubaften.
22/11 Lodning af SMD komponenter ved hjælp af din

bageovn. OZ5UJ Niels Jørgen deler ud af sine rig-
holdige erfaringer med montering af SMD print.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

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

Program:
24/10 Almindelig klubaften
31/10 Almindelig klubaften
07/11 Almindelig klubaften
14/11 Almindelig klubaften
Ændringer i program: Se vores hjemmeside - klik på kalender

Vy 73 de OZ1FET, Henning

Generalforsamling 2006

Bestyrelsesmøde
Efter generalforsamlingen den 19. september 2005 blev der
afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesposterne blev aftalt
fordelt. Det blev således:
Formand OZ7TA, Jørgen
Næstformand OZ1JRN, Jens Peter
Kasserer OZ9B, Bo
Sekretær OZ5P, Marlau
Bestyrelsesmedlem OZ1HD, Per

Kontingentbetaling
Kassereren har oplyst, at girokortene som sædvanlig vil ligge
klar i afdelingen til afhentning, når I kommer forbi. Girokort,
der ikke er afhentet senest tirsdag den 5. december 2006, vil
blive tilsendt.

OZ5P/Marlau

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Theklavej
26, 2400 København N.V. Telf.: 38 87 83 88 
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30 
Formand: OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,9
tv. 2860 Søborg. Tlf.:39 69 62 62
Giro: 5 05 97 55 
Lokalfrekvens 145.700 MHz 
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk 

EDR Københavns Afdelingen flytter nu, vi har fundet nogle
pæne lokaler i Søborg lokalernes størrelse og prisen ligger
inden for de økonomiske rammer, overtagelsen bliver til 1
November 2006. klubbens hjemmeside www.hamradio.dk vil
indeholde information om stedet.

Mandag d  23 okt. Fremvisning af de nye lokaler
Mandag  d 30 okt. Denne aften er klubben LUKKET

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

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

Kreds 2

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

Kreds 3
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Alle EDR-medlemmer inviteres hermed til dette
foredrag.

Der holdes ikke afdelingsmøde i julemåneden.
Program for 2007 i dec-OZ.

Vy 73 de OZ2OS Hans

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
E-mail: via www.oz3rin.dk

HF Field-Day
Vores HF Field-Day var ikke lige en dans på roser i år. Der var
problemer med telt, logprogram, antenner, rotorer, PA-trin,
CAT-interface kabler og meget mere. Vi kom bl.a. 2 timer for
sent i gang på alle bånd, vores Voice Keyer via PC var ikke
endelig testet og blev derfor skrottet og vi var QTH i ca. ½ time
lørdag aften grundet vejret.

Vi ødelagde dog ingen antenner i år, så det er et fremskridt
siden sidste år.

En stor tak til OZ2BRN og OZ2JBC, som fik skaffet et par telte i
11. time, da vores sædvanlige kilde svigtede. Vi kørte ca. 200
QSO'er mindre end sidste år, og det ses også på resultatet. Vi
håber på en plads i top 5.

Antenner på QTH'en
Vi er nu snart tæt på at kalde os en rigtig lokalafdeling - MED
antenner. De første antenner er nu sat op på QTH'en, og der er
delvis trukket kabler ned. Vi mangler stadig meget, men det
går da den rigtige vej.

Contest aktivitet
Der er i efteråret blevet kørt nogle contester fra vores med-
lemmers QTH'er. Vi har deltaget i SAC CW og SAC SSB med
gode resultater. Vi fortsætter den store contest aktivitet i det
omfang, det er muligt. Vi var også med i EU PSK DX og CQWW
WPX SSB og CW i foråret.

Andre projekter
Der arbejdes i skrivende stund på en engelsk sproget udgave
af hjemmesiden samt en log search funktion til alle vores man-
ge QSO'er. Flere detaljer på vores hjemmeside.

Vi vil være QRV under JOTA / JOTI flere steder. Se mere på
vores hjemmeside og kontakt os for flere oplysninger.

Program for 2006
Program for resten af 2006 er opdateret og findes på hjemme-
siden. Sæt allerede nu X i kalenderen ud for 6. december, hvor
OZ8NJ kommer og holder foredrag om HF antenner. Foredra-
get er et EDR Foredrag og vil blive annonceret som et sådan i
næste nr. af OZ. Alle er velkomne denne aften.

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

Program med forbehold for ændringer
25/10 Lidt om antenner
1/11 Bestyrelsesmøde samt lidt mere om antenner
8/11 Lidt om satellitter (tema-aften)
15/11 Foredrag v/ OZ1FJB (emnet er en overraskelse)
22/11 Filmaften. Vi ser VUS FD 2006 + et par DX-pediti-

oner
Vy 73 de OZ0J, Jørgen

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 er de mørke aftener så småt ved at komme igen, og det kan
vi godt mærke i klubben.
Det betyder at der kommer flere i klubben om onsdagen.
Så der bliver diskuteret mange ting.
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

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

Klubaftener er tirsdage fra 1930 til ?
Tirsdag 17. oktober: RadioHygge med mere..
Tirsdag 24. oktober: Radio snak og hygge..
Tirsdag 31. oktober: Så er det snart vinter, og tid for antenne
projekter.. (Vi har dog fået skiftet vores HF, mangler bare de
sidste justeringer).
Tirsdag 7. november: Ualmindelig almindelig kaffe møde.
Tirsdag 14. november.  Gad vide om vi har mere kaffe????

Ang. JOTA: der har vi et problem, Vi er alt for sløve til at få det
planlagt! Spejderne behøver invitationer i meget god tid. Så
hvis vi ønsker at samle en 20 Spejdere til en uforglemmelig
radioweekend i 2007. Så må vi se at få udarbejdet, en plan.
samt indbudt nogle spejdere i vores lokal område, tilarage-
ment i 2007.
I år kunne vi eventuelt samles i klubben og lytte og svare spej-
dere, under dette års JOTA. Bare for hyggen og fællesskabet i
klubben!!!

På Gensyn 73 de OZ1PAW

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

D. 31/8 holdt OZ3ZW et meget forklarende og inspirerende
foredrag om WSJT.
Af forskellige årsager fik vi ikke afd.medd. i sept-
OZ (sri), men ved mødet i september var der sta-
tionsbetjening af IC7000 v. OZ5DX. Programmet
for resten af 2006 ser sådan ud:

26/10 QSO-teknik v. OZ2JI/OZ5DX
30/11 EDR-foredrag. OZ7IS holder foredrag om OZ7IGY

gennem tiderne. OZ7IS passer fortsat OZ7IGY
samtidig med formandsjobbet i VHF-udvalget.
Endvidere er Ivan igen blevet valgt som HB-med-
lem for kreds 4.

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

Kreds 4



OZ oktober 2006__________________________________________________________________________ 631

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/

Deltagelse i EDRs HF field day for klubstationer
Det blev en field day med noget blandet succes med en del
problemer undervejs. De fleste deltagere ankom fredag aften
hvor antenner og master blev kørt ud. Lørdag morgen begynd-
te opsætning af udstyret og alt gik fint selvom der godt kun-
ne være brugt lidt flere hænder. Herefter tog Murphy over og
der var mange overraskelser i resten af testen. Kort tid inde i
testen begyndte PA på 40m at koble fra og senere skete det
samme for 20m. Der viste sig at begge PA havde fungeret som
en 'støvsuger', hvor 'posen' var mere end fuld af nullermænd!
Efter en større rengøring virkede de heldigvis igen og vi kun-
ne fortsætte efter en længere pause. Tidlig søndag morgen
kom der en del regn og kraftig blæst og masten til 40m dipo-
len kunne ikke klare belastningen og bukkede til en gang
ubrugelig skrot. Som det ikke var nok for 40m setup, havde
regn og blæst fået det til at dryppe meget præcist ned i key-
boardet som betød at laptoppen selv begyndte at skrive kalde
signaler i loggen!
Den kraftige vind havde samtidig flyttet en stor sten som var
brugt til bardunering af 80m vertikal antennen, så antennen lå
i 45 grader.
Heldigvis var Murphy travlt så travlt beskæftiget at køkkentel-
tet ikke blev ramt. Forplejningen var (som vanligt) i top og det
kunne bringe humøret lidt i vejret.

Opfølgning på VHF field day
Efter en vel overstået VHF field day, vil vi prøve at foretage en
evaluering og komme med ideer til forbedringer for næste års
contest. Mødet er den 19. oktober.

Billeder fra VHF og HF-Field day
Stephan, 2U, har fanget de bedste situationer under dette års
VHF og HF-field day. Ligger du inde med billeder/video så tag
dem med denne aften. Billederne vil blive fremvist på klubaf-
tenen den 26. oktober kl. 20.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag
den 23. november kl. 20. Dagsorden ifølge vedtægterne. Næst-
formand og kasserer er på valg. Husk at fremsende forslag i
rette tid.

Kalender
19/10 Klubaften, Opfølgning på VHF field day
26/10 Klubaften, Billedaften
2/11 Klubaften
7/11 2m aktivitetstest
9/11 Klubaften
14/11 70cm aktivitetstest
16/11 Klubaften
23/11 Generalforsamling

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:
19/10 Oprydning i komponentlager
26/10 Almindelig klubaften

02/11 Vi ordner QSL-kort
09/11 Klubaften med deltagelse i 6 meter testen.
16/11 Tilrettelæggelse af forårsprogram for 2007
23/11 Teknikaften / byggeprojekt

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.
26/10 Klubaften/byggeaften
2/11 Billedaften: Nick OZ3TQ viser billeder fra udflugt

til Skarø med "Meta", flyvestævne i Beldringe og
tur til Peenemünde med DC-3.

9/11 Klubaften/byggeaften
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:
23/10 Klubaften
30/10 Besøg hos Axel Åkerman, er du blevet tilmeldt i

klubben?
6/11 Andespil, tag familien med og vind anden til Mor-

tensaften.
13/11 Xyl-aften med kaffe og brød.
20/11 klubaften
Ret til ændringer i programmet forbeholdes, følg med i klub-
ben og på hjemmesiden. Husk at det er lørdag, den 9. decem-
ber vi holder julefrokost, sæt kryds i kalenderen. Arrangemen-
terne begynder kl. 19.30.

Vy73 de OZ1IZJ-INGE

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

Program:
26/10 Teknikaften
2/11 Projektaften
9/11 Byggeaften
16/11 Klubaften

Siden sidst og nyt:
Der eksperimenteres altid i afdelingen. Lige nu er det baluns
med dobbelte ferritkerner der afprøves. Måleresultaterne for
lc-impedans og kapacitet - for området 160 til 10 m. - opstillet 

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



i et skema, viser et rigtigt pænt resultat.Nu skal der så prøves
med andre kernetyper - det kunne jo være det gav et bedre
resultat!
Der er altid gang i loddekolben, sidste torsdag var det en HF
station der havde en fejl ved et stik - et af dem der er anbragt
mest utilgængeligt, dybt nede, men det lykkedes at reparere,
så nu kan ejeren komme i luften igen.
Info: den omtalte auktion udsættes af forsk. grunde til 2007
Vdr. arrangementer - hold jer orienteret - kig på opslagstavlen
og spørg over repeatererne.

Vy 73 de OZ1KRO, Frank

VESTFYN - OZ5VF 
Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby
Mødeaften: 1. og 3. onsdag 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. Bemærk: Mødeaftener er ændret fra 1. november
06 til onsdage, og bortset fra  november, så vil det fremover
være 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19,30. 26/10 Klubaften.
1/11 Studiekreds i Eagle printudlægningsprogram. 22/11
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/

Husk vi laver altid noget spændende hver anden onsdag aften
kl. 19.00.

Vy OZ2BHH, Bent

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

Så er atter gang i møderne og mange andre aktiviteter.
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.
Alle klubmøder starter kl. 1930, på skolen i Svenstrup, kom nu, 
vi hygger os i hinandens selskab.

Program:
19/10 Møde
26/10 OZ4LS fortæller om PA-Trin, rør og transistorer
Vi ses.

Vy 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/sekretær

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. 24/10 KL 19.30 i vores lokaler: Vi vil på denne aften
komme med et oplæg. Temaet er månedens antenne. Tirsdag
D. 7/11 KL 19.30 i vores lokaler: Månedens antenne.

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.

PROGRAM:
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 gennemgang af fordelene, set i forhold til traditionelle

ladere
2/11 RADIOAMATØRENS SOFTWARE v/6AQ
Werner viser og forklarer et par Programmer, herunder "AIS"
3/11 FØR MORTENSAFTEN v/ OZ6IQ
Den årlige hyggeaften hvor vi sammen med vore damer nyder

en middag og bowler en time.
5/11 MÅNEDENS HYGGETIME v/7UE

Udveksling af små og store nyheder
9/11 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.
16/11 HVORDAN ER DET I PRAKSIS? v/5JAN

Fjerner udstråling fra antennens fødeledning og undgå TVI
problemer.

16/11 DIGITAL FOTOTEKNIK.
Den årlige fælles sønderjyske aften med dette meget aktuelle

emne.
Se nærmere info. under kreds 6 hovedet. 
30/11 KEMISKE FORHOLD! v/1LFW. 

EDR - FOREDRAG i SØNDERJYLLAND.
DIGITAL FOTOTEKNIK

Et emne som vi radioamatører beskæftiger os med på én
eller anden måde. 
Digitalteknikkens udvikling fortsætter med stormskridt, og
nye forbedrede produkter kommer på markedet.
Man hvad har betydning for billedkvaliteten?
Det og meget andet vil en ekspert på området give os et
indblik i

TORSDAG den 16. november kl. 19,30.
På Skyttegården, 

Hjelmalle 44, 
Aabenraa.

Vy 73 de Initiativudvalget.
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Eksperten forklarer og rådgiver om problemer med loddetin,
ødelagte antenneelementer mm.
Vi ses……

73 de OZ5WK, Kalle.

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:
24/10 A/B-Certifikat kursus.
25/10 Almindelig mødeaften.
28/10 INTERRADIO 2006.
28-29/10 CQWW DX SSB Contest.
31/10 A/B-Certifikat kursus.
1/11 EDR Foredrag - med Kaj, OZ9AC om kodemaski-

nen Enigma.
7/11 A/B-Certifikat kursus.
8/11 Almindelig mødeaften.
11-12/11 D-certifikat weekend kursus.
14/11 Certifikat prøve v/ITST.
15/11 EDR Foredrag - med Ivan, OZ7IS

om radiofyret OZ7IGY.
22/11 Almindelig mødeaften.
25/11 Juletræet i masten tændes kl. 16.00.
29/11 Den store Vinterauktion - indlevering af effekter

fra kl.19.00.

Mandagsåbent i værkstedet - åbent fra kl.19.00 til 21.00.

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

Siden sidst & Sidste nyt
D. 2-3/9 deltog vi i EDR HF-Fieldday - opsætningen forløb efter
planen og i flot solskinsvejr, men vejrudsigten lovede vind til
natten, så der blev sikret med ekstra barduner på masterne.

Det blev der også brug for, da det blæste kraftigt op, men alle
master og antenner klarede det fint - dog måtte Bjarne,
OZ1CWP iført regnfrakke og underbukser, en tur i vandet for
at stramme bardunerne på 40m GP'en. Hvordan resultatet
blev, kan du sammen med alle billederne fra dette arrange-
ment, selvfølgelig finde på vores hjemmeside. 
D. 6/9 samlede vi op på vores aktiviteter i VHF / HF Fieldday og
Fyrweekend, og der var fuld tilfredshed fra deltagerne, der
havde haft nogle rigtigt gode oplevelser - det eneste man kun-
ne håbe på til næste år, var måske lidt flere radioaktive med-
virkende. Optimeringen af udstyret blev også vendt - men
nøjagtigt hvad og hvordan, offentliggøres først ved passende
lejlighed - det kunne jo være at 3. pladsen i årets VHF FD skal
forbedres i 2007.
Renoveringen af radiorummet er forsat i fuld gang - for den
tilsyneladende nemme opgave, blev lidt mere omfattende da
først tapetet kom af - tidligere renoveringer viste sig at være
udført med gamle aviser / klude og rigeligt med gips. Hvornår
radiorummet igen står klar til drift, som landets bedste og flot-
teste er ikke helt sikkert, med der arbejdes i hvert fald hårdt på
sagen. Renoveringen betød så desværre også, at i stedet for
deltagelse i SAC, blev der arbejdet med murerspanden, men
muligheden for deltagelse i CQWW DX SSB Contesten skulle
være til stede - hvis ikke lige - for datoen for årets største og
bedste contest CQWW DX falder desværre i år, sammen med
den store 25. jubilæums INTERRADIO messe i Hannover, og
hvad skal vi så - ja, vi har jo stadig en masse overskudskram, vi
gerne skulle ha solgt, så måske er der interesse for begge dele,
men mere info på hjemmesiden. D. 1/11 er der EDR foredrag -
Kaj, OZ9AC kommer, og fortæller om / demonstrere den tyske
kodemaskine - Enigma. D. 11.- 12/11 er der D-certifikat week-
endkursus og d. 14/11 er der prøve ved IT&Telestyrelsen i
Esbjerg - vi ønsker alle deltagere god held med besvarelsen. D.
15/11 er der så endnu et EDR foredrag - Ivan, OZ7IS kommer og
fortæller om verdens ældste radiofyr (Beacon) - OZ7IGY. Og så
nærmere vi jo den søde juletid, lørdag d. 25/11 kl.16.00 tændes
vores juletræ i toppen af gittermasten, og selvfølgelig er der
også i år, friske nisseøl til deltagerne. Endelig er det d. 29/11,
at du på årets store Vinterauktion har mulighed for at få del
finansieret julen - enten ved at sælge alt grejet fra overskuds-
hylden, eller ved at købe nogle fantastiske, dejlige og billige
gaver til hele familien. 

De sidste par år, har Kurt, OZ4AFQ været chefoperatør, i vores
deltagelse i NAC testen på 144MHz, men desværre har han
pga. ændret arbejdstid, ikke længere mulighed for at fortsæt-
te med denne aktivitet - var det noget for dig at overtage, så
kontakt Kurt på oz4afq@mail.dk.

vy 73 de OZ4AFQ, Kurt 

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

PROGRAM:
18/10 B: Teknisk aften.
25/10 B: Alm. Klubaften.
1/11 K: Foredrag.
5/11 HF 80meter test.
7/11 VHF 2meter test.
8/11 B: Alm. Klubaften.
15/11 B: Teknisk aften.
22/11 B: Alm. Klubaften.

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

EDR Foredrag om:
Kodemaskinen Enigma.

Kaj, OZ9AC fortæller om og demonstrerer den elektrome-
kaniske tyske kodemaskine - Enigma.

Som før og under 2. verdenskrig, blev brugt til at kryptere
hemmelige tyske budskaber.

Onsdag den 1. november 2006 kl. 20.00
i EDR Esbjerg afdelingens lokaler, Darumvej 110.

EDR Foredrag om:
Verdens ældste radiofyr (Beacon) - OZ7IGY 

- gennem de første 50 år.
Ivan, OZ7IS, fyrpasser m.m. fortæller og viser video om

OZ7IGY's formål, historie og videre fremtid.
Onsdag den 15. november 2006 kl. 20.00

i EDR Esbjerg afdelingens lokaler, Darumvej 110
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Program:
26. Oktober Demo af printudlægningsprogram
2. November Klubaften
9. November Klubaften
16. November PSK31 temaaften
23. November Klubaften
30. November Klubaften
7. December Juleafslutning

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

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

73 de OZ2KMP

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

Hurup afd har afholdt sin årlige ordinære generalforsamling,
og under ledelse af oz1jvx  Arnes dirigentstok blev denne
afholdt  i sædvanlig  ro og orden. Det var en stolt og glad for-
mand der takkede for det store arbejde der er udført med at
modernisere og male vore lokaler, der er vist ingen, der ikke
har fået sine ønsker opfyldt mht. til både målepladser Compu-
termuligheder og alt muligt.

Nu er der 2 mtr repeater 70 cm ditto eccolink antenner til alle
bånd så godt som så nu er det bare om at bruge  alle de facili-
teter, der er og ingen tvivl om at de vil blive flittigt benyttet.
Angående valg til diverse bestyrelsesposter kan der kun siges
at der var bred enighed, Udtrykt derved at alle valg var gen-
valg med akklamation. 
Fremtidig vil det være OZ9OK, der vil være talerør på amatør-
nyt mandag kl. 18 30 i øvrigt henvises til Hurup afd. hjemmesi-
de 

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

B = Mødeaften i Billund
K = Mødeaften i Kollemorten

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

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

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

Siden sidst og kommende aktiviteter.
Vi er nu endelig færdige med at montere de sidste nye therm-
ovinduer i klublokalet, så nu kan vi sidde lunt og godt  inden
døre her i den kommende vinterperiode.
I øjeblikket diskuteres det meget blandt medlemmerne hvilken
ny HF-tranceiver vi skal indkøbe til erstatning for den gamle
Kenwood TS520. Især efter 5NJ's belærende foredrag i sidste
måned om de nye "smalbånds" modulationstyper er det for
alvor tydeliggjort, hvor vigtigt det er at have noget grej med
nogle gode krystalfiltre indbygget.
1EW, Niels, vil holde foredrag for os med nye "tips og tricks"
til computerbrug her i efteråret, men først i november måned
- så glæd dig til det.

Program.
25/10 klubaften
1/11 klubaften
8/11 klubaften
15/11 klubaften
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

Herning rævejagt
Slut for endnu en god sæson.
Så er jagterne for sæsonen 2006 afsluttet; godt vejr, gode jag-
ter, vi kunne specielt til kørejagterne godt være et par hold
mere, ingen væsentlige nedbrud på udstyret; afslutning,
præmieoverrækkelse og planlægning for 2007 vil ske engang i
marts måned 2007, og vil blive informeret ud til alle interesse-
rede.
Se mere på afdelingens hjemmeside og www.qsl.net/oz7fox
(de detaillerede resultater fra DM2006 findes på qsl.net siden).
På gensyn ved ræven

OZ5JR Jan Lind Christensen, Ege Allé 187, 8600 Silkeborg
E-mail: janlind@mail.dk

Tlf. 8682 4786 eller mob. 5156 4819

HOLSTEBRO   OZ9HBO
Lokale: Måbjerg Skolevej 6, 7500 Holstebro.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30 22.00
Formand: OZ1JMO, Anker Sørensen, Sommerlyst 4, 7500 Hols-
tebro, Tlf.: 97 42 25 41
Postadresse: Anker Sørensen, Sommerlyst 4, 7500 Holstebro.
Bankforbindelse: Vestjysk Bank, 7600 4092862
Lokalfrekvens: 145.325 MHz
Internet: www.oz9hbo.mira.dk
E-mail: info@oz9hbo.mira.dk
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I løbet af lørdag aften begyndte det imidlertid at regne og
vindstyrken steg til kulingstyrke. 
De der havde satset på overnatning i telt, måtte finde andre
løsninger, idet teltene simpelthen blæste omkuld i den stærke
blæst. Værre blev det, da vores dipoler til 80- og 40 meter gik
samme vej omkring midnat. Da antennerne hen på formidda-
gen igen var på plads var forholdene efterhånden blevet så
dårlige, at man kun kunne høre de danske stationer, som alle-
rede var i loggen.

Placeringen i årets field-day kan vi selvfølgelig ikke sige noget
om, før det samlede resultat er gjort op, men vores samlede
point-score var væsentlig mindre end de tidligere år. 
Men vi var med og vi gjorde hvad vi kunne under de givne
omstændigheder.

Billedet herover afslører, at der under field-day også kunne
afses tid til at beundre de forbipasserende skibe. Til venstre i
billedet ses masten til vores 20 meter beam.

Julefrokost
Årets julefrokost afholdes i år den 25.11.2006 kl. 18.30 i Resen
Skoles Aula. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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

Program:
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.
2/11 Deltagelse i 10 meter NAC test.
5/11 Deltagelse i 80 meter test.
9/11 Loddekursus.
16/11 Byggeopgaver.

73 de OZ 5 THY / 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 9260-000-11-04799
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7skv/
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

Siden sidst har vi afholdt en vellykket HF Field Day, hvor resul-
taterne er tilgængelige på hjemmesiden. 

Vi har også netop været til "åben mast" hos Kjeldbjerg
Maskinstation og der fik vi en grundig gennemgang af projek-
tet, lige fra tanke til handling og med det færdige resultat til
skue. Der var samlet omkring 25 amatører bl.a. fra Holstebro-
afdelingen og aftenen blev afsluttet med kaffe & blødt brød.
Stor ros til OZ3MC Martin.

Dernæst vil der være auktion i afdelingen mandag 23 oktober
2006 kl. 19:30.

Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage kl. 18:30 på
145,700 MHz
P.S. Bemærk venligst nyt girokontonr.

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

HF Field-day 2006
Årets HF Field-day blev som tidligere år afholdt på Grisetå
Odde ved Oddesund. Ved 8-tiden om morgenen startede man
ved klubhuset med at få tingene læsset på trailerne, så man
kunne være klar til at starte opsætning på pladsen kl. 9.00. Vej-
rmeldingen havde gennem flere dage lovet regn om lørdagen,
men vi var heldige at få antennerne sat op i tørvejr. 

Energiforsyningen til weekendens forehavende skulle leveres
af OZ4AL Allans netop nybyggede generator. Den klarede sin
første opgaven uden problemer af nogen art. Alt var således
klar til starten kl. 13.00 UTC. 

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7GZ, Lars Ølholm
Toften 22, Andst, 6600 Vejen
Tlf.: 75 58 84 49 
E-mail:  oz7gz@edr.dk
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RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det Gamle Vandtårn, Hobrovej 84, 8900 Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, Østervold 46, 8900 Ran-
ders, Tlf. 8712 0047
Post adresse: Klubbens adresse
Girokonto: 2 14 61 69
E-mail: oz7rd@oz7rd.dk
Hjemmeside: http://oz7rd.dk

Program:
21/10-06 JOTA med spejderne fra Laksegruppen.

Så info i kalenderen på hjemmesiden.
08/11-06 EDR-Randers har 75 års Jubilæum. Vi er ved at

udforme arrangementet. Smut på hjemmesiden
og læs om arrangementet i kalenderen.
Sæt kryds i kalenderen med det samme !

Siden sidst:
Da der ikke kom noget i OZ i sidste nummer, vil jeg lige minde
om det dejlige ålegilde vi havde d. 9/9-06 hos skovheksen. Vi
fik vist alle hvad vi kunne spise + en tur ved vandet, hvor man-
ge valgte at nyde det gode vejr med en is.

Forsinket referat fra ekstra ordinær generalforsamling.
D.07-06-2006
Påbegyndes kl. 19.45
1.Valg af dirigent.
oz1kad vælges.
2.Behandling af indkomne forslag.
Brev fra advokaten oplæses.
Et Eks. fra forhenværende EDR Tønder afdeling brev oplæst.
Det indkomne ændrings forslag med en til rettelse blev vedta-
get ved håndsoprækning. 
3.Eventuelt.
Formanden vil gøre opmærksom på at morgen klubben 8.15
og alle andre er mere end velkommen i klubben.
Mødet afsluttes kl. 20.48
Referent Ole, oz2ole
For seneste info besøg da oz7rd.dk

Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Vi deltog i årets FD-contest, fra en af kommunens usolgte
erhvervsgrunde, nogle få hundrede meter nord for klubhuset.
For en gang skyld var vi færdige med forberedelserne i rigtig
god tid inden contesten, så vi kunne nyde det gode vejr inden
det gik løs. OZ1ETE havde medbragt en ombygget dieselgene-
rator, og med den og en af teleskopmasterne købt af Frederi-
cia afdelingen, var det hurtigt stillet op. Vi brugte det samme
setup, som vi havde med til IOTA contesten på Anholt, nemlig
2 inverted V dipoler og det drevne element fra en beaman-
tenne. Minimale forstyrrelser mellem de enkelte bånd, men
NU skal vi altså have lavet de båndfiltre, så de er parat til
næste års FD. Lørdag nat blæste det kraftigt op, og pavillonen
var næsten fløjet væk, men søndag var der fint vejr igen, og
antennemasten med indhold, stod stadig på sin plads; fra
andre klubber erfarede vi om brækkede master mm.

23/11 Foredrag om antenneteori, udbredelsesforhold vil blive
annonceret på Yding Skovhøj, Repeaternyt.  

Vi var nogle stykker der deltog i Field Day ved OZ5VEJ og hav-
de en dejlig weekend. Vi fik afprøvet vores klubstation, der
bestod af ICOM IC-756 Pro II, to elm Quad (model OZ7P) i 15
meters højde det blev til 118 Phone QSOér og 10 PSK31 QSOér
på 20 meter. På 80 meter blev der kørt 314 Phone QSOér, 40
meter 80 QSOér og på 10 meter 17 QSOér.
Vi har ligeledes i mellemtiden fået opsat et nyt bord i vores
radiorum, så nu kan vi rigtig komme i gang med færdiggørel-
sen af vores lokaler.  

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:
19/10 Byggeaften.
23/10 PC-kursus.
26/10 Klubaften.
30/10 Streaming af lyd over internettet
2/11 Foredrag: Ultra-low power processorer.
6/11 PC-kursus.
9/11 Klubaften.
10/11 Weekendmøde.
13/11 Kursus: Billedbehandling (1/3).
16/11 Klubaften.
20/11 PC-kursus.
23/11 Videoaften om Heard Island ved OZ3SK.
27/11 Kursus: Billedbehandling (2/3).
30/11 Byggeaften.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

Vi har nu overstået vores HF Field-day. Når dette skrives ved vi
ikke hvordan vi har klaret os, men vi havde færre point end
sidste år. Week-enden forløb med forskellige problemer. To
antennemaster knækkede i stormen om natten, og vi havde
problemer med computeren, da vi skulle starte. Alt blev dog
løst.

Som det fremgår af dagspressen har kommunen nu fået lov til
at sælge grunden, hvor vores mødelokale er placeret. Det er
altså kun et spørgsmål om tid, før vi bliver sat på gaden. Indtil
nu har jeg dog ikke fået nogen opsigelse fra kommunen.

Torsdag den 26. oktober:
Få mere ud af dit oscilloskop. OZ1ASF Søren vil fortælle os om
brugen af oscilloskoper. Tag evt. dit eget med, hvis der er nog-
le knapper på det, som du ikke ved hvad skal bruges til.

På gensyn i Klubben torsdag aften.
Vy 73 OZ5VY Orla
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Aktiviteterne er nu kommet i gang efter en lang ferieperiode.
Før ferien havde  vi en serie aftener med gennemgang af pick-
redse, som vi fortsætter i efteråret. 

I november måned, helt nøjagtig den 21/11 kan OZ1VJO fejre
25 års jubilæum.

Det vil blive fejret med et åbent hus arrangement torsdag den
16/11 kl. 19.00 i klublokalerne. Alle radioamatører og andre
interesserede er hjertelig velkommen. Der serveres lidt godt til
maven og ganen.

Vy 73 de 1IJF Willy

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 18. oktober, 1. november, 15. november og 29.
november.

Auktion:
Lørdag den 28. oktober kl. 13.00.
Der vil være mulighedfor at sælge og købe forskellige ting.
Alle er velkomne.

Vy 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

I skrivende stund er HF-Fieldday vel overstået. Vi hyggede,
snakkede, grillede og kørte radio, alt var kort sagt som det ple-
jer!! Og ved den foreløbige point-optælling ser det ikke så tos-
set ud i år, så nu venter alle spændt på det officielle resultat.
Husk JOTA i førstkommende weekend, se forrige OZ for nær-
mere info.

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

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Program:
2/11 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
16/11 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
7/12 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Antennemæssigt har vi nu også fået os taget sammen til at
ansøge kommunen (vores nabo), om vi må benytte den store
mast på nabogrunden, til et af endepunkterne for vores W3-
2000 trådantenne.
Ellers lakker sommeren mod enden, selv om de lover 25 grader
i morgen, så vi skal til at se alvorligt på, hvad vi kunne finde på
at lave i vinterens løb. Foruden båndfiltre, har vi fundet en lil-
le interessant konstruktion i QST, til skift af 3 antenner, ude
ved en evt. mast, alt styret via coaxkablet, som alligevel skal gå
fra stationen, til en af antennerne, men nu må vi jo ser hvad
der dukker op, af gode ideer.
Rævejagterne er slut for i år, begunstiget igennem hele sæso-
nen af godt vejr og ingen væsentlige fejl på udstyret.
Vi deltager i JOTA i Kjellerup i slutningen af uge 42, og ugen
efter er der måske nogen der tager til Hannover; Hamspirit i
Odense er den 5. november og sidst i november, først i decem-
ber skal vi vel have vores sædvanlige juleafslutning; flere har
snakket om, at vi skal 'nøjes' med et lille hjemmelavet fiske-
bord; vi er alligevel næsten mætte, når vi er kommet igennem
silden.

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

Program:
17/10 Alm. klubaften
21-22/10 JOTA
24/10 Alm. Klubaften
27-28/10 Hannover ??
31/10 Alm. Klubaften
5/11 Amatørtræf Fyn, Odense
7/11 Alm. klubmøde
14/11 Alm.klubmøde

Vy 73 de OZ5JR Jan

SKANDERBORG - OZ7SKB
Mødelokale: Niels Ebbesens Skolen, Højvangens Torv 4, 8660
Skanderborg
Formand: OZ5KM, Kjeld Majland, Lindbjergvej 8, 8600 Skan-
derborg. Tlf.: 8657 9242
Lokalfrekvens: 144.525 MHz + 433.525 MHz
E-mail: oz7skb@qsl.net
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7skb
Postadresse: Formanden

Siden sidst:
Det varme og solrige eftersommervejr sætter stadig sit præg
på deltagelsen i arrangementer i afdelingen, men mon ikke
det bliver bedre.

Program:
19/10 Skolen holder efterårsferie. Det gør vi også
26/10 Strømforsyninger. OZ7EX Bent fortæller
2/11 Klubaften
9/11 OZ4BM, Bent fortæller om sin tur til Adriaterha-

vet i sommer
16/11 Måling af tab i koaksialkabel. Tag kabler med og

få målt tabet. Du bliver måske overrasket.
23/11 Hvad står der i OZ oktober og OZ november?

Vy 73 de OZ5KM, Kjeld

VEJEN og OMEGN   OZ1VJO
Mødelokale: Villa "TORP", Søndergade 38, 6600 Vejen.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ1AMK, Poul Damberg, Snerlevej 24, 6600 Vejen.
Telf.: 75 36 41 08
Lokalfrekvens: 145.525 MHz + 433.525 MHz
Hjemmeside: www.qsl.net/oz1vjo

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ2KS, Johannes C. Sørensen
Rughaven 11. st.tv., 9000 Ålborg
Tlf.: 98 12 09 04
E-mail: oz2ks@edr.dk
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Læsernes mening
Så har vi haft efterårets første klubaften, vi var ikke flere end
vi kunde være rundt 1 bord.
Opbakningen til vores HF-Fieldag var også dårlig.
Der var ca.9 til opættning og 3 der kørte lørdag 
eftermiddag-aften, der kom ca.5-6 på besøg.
Vi er ca.45 medlemmer, jeg ved at nogle var til fødselsdag og
til familiesammenkomst, men! HALLO! Hvor var i andre?
Ellers sker det ikke så meget, vil 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

Afdelingen deltog igen i år ved HF Field-Day, Igen et par dejli-
ge dage på OZ6adl's forældres gård ved Hjallerup, med luft
under teltdugen og HF i luften. 
Efterårets Rævejagt , hvis du / I er interesseret så henvend dig
til OZ1FYM Bjarne, så starter vi op. 
Er du i tvivl om din radio er tip top, kan du få den checket i
vores klubhus onsdag aften, hvor vi har måleudstyr til at
bestemme følsomhed m.m  OZ2IM Søren vil være behjælpelig.
Er du til elektronik og/eller radio teknik så kik forbi onsdag
aften. 
Du kan altid holde dig orienteret om de sidste begivenheder i
afdelingen ved at lytte til repeaternyt hver mandag aften kl.
19.00

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

OZ5EL
Vores gode ven, Eigil Larsen, er ikke længere iblandt
os. Efter kort tids sygdom døde Eigil helt uventet, lør-
dag, den 9. september. 
En virkelig CW-mand er gået Silent Key! Hans færdig-
heder blev især vedligeholdt i søndags-QSO'erne med
sin gode ven LA8YB.
Det er også Eigil, vi kan takke for etableringen af og
for teknisk/økonomisk vedligeholdelse af VHF/UHF
repeaterne på Vejrhøj.
Vi mindes Eigil som en meget vidende og utrolig
hjælpsom radioamatør og især indenfor datateknolo-
gien gik vi aldrig forgæves til ham. Vi, dvs. den lille
gruppe, der en halv times tid hver formiddag havde en
lille hyggelig snak på 8o m om stort og småt, savner
ham meget. Her var Eigil et samlende midtpunkt.
I de seneste år nød han, sammen med Ninna, OZ9NA
og labradoren Lubbe, tilværelsen og naturen i Gl. Ska-
gen.  
Æret være Eigils minde!

OZ1JF, OZ5JT, OZ7DW, OZ7I, OZ9WP og OZ9QW.

Garanti?
Det kan ikke være rigtigt, at købeloven i Danmark er
erstattet af de tyske regler eller for den sag skyld ame-
rikanske regler. 
Jeg købte for ca. 8 måneder siden en Yaesu FT-8900 hos
BM-Radio, og nu er den brændt af: Den kan ikke sen-
de mere. Radioen har kostet mig ca. kr. 3000, og for en
pensionist er det mange penge. 
Forhandleren vil ikke give mere en 6 måneders garan-
ti; men den går altså ikke, det er dansk lov; den gælder
også for BM-Radio. Og hvis man annoncer med, at man
giver garanti, så lover man kunden en service, der er
ud over købeloven, og det sker ikke her.

Med venligt hilsen
Medlem nr.20689
OZ3N Bjarne Friis Helsinghof
Stavrevej 2 Måle, 5300 Kerteminde.

OZ har forelagt sagen for BM-Radio, der svarer således:

Det har intet med købeloven at gøre.
Hvis der have været en fabriksfejl på radioen, havde
OZ3N fået den dækket 100%; men han har ladet den
sende med fuld styrke, d.v.s. 50 watt, op til flere timer
og ikke reageret på de advarsler, som kommer i dis-
playet, når den bliver for varm. Det vil også sige, at han
har sendt ubemandet på
stationen: Yaesu FT-8900R kan køre krydsbånds repea-
ter, og jeg og flere har lyttet på ham, når han har sendt
på denne måde. Jeg og min leverandør Wimo i Tysk-
land har aldrig oplevet noget så brændt i udgangen på
den radio, som denne var. Misbrug af vare kan ikke
dækkes af garantien.

Med Venlig Hilsen/Best Regards
BM RADIO
Brian Mikkelsen
bmradio@bmradio.dk
http://www.bmradio.dk

Til slut skal det nævnes, at redaktionen er orienteret
om, at sagen er indbragt for Forbrugerklagenævnet. Vi
følger udviklingen.

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

Silent key

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

FAX 33 14 12 76
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EDR-AMAGER-afdeling:
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen,
tlf. 3259 7904

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

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

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

EDR-ESBJERG-afdeling:
Formand: OZ1FF, Kjeld B. Thomsen, 
tlf. 7352 6050

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

EDR-FREDERIKSSUND-afdeling:
Formand: OZ1DUG, Joamkim Soya, 
tlf. 4717 1122

EDR-GIVE og OMEGN-afdeling:
Formand: OZ6KH, Villy Hansen, 
tlf. 7532 2680

EDR-GLADSAXE-afdeling:
Formand: OZ7TA, Jørgen Kragh, 
tlf. 4817 6755

EDR-GRENÅ-afdeling:
Formand: OZ1GBW,Kurt Rasmussen, 
tlf. 8632 2954

EDR-HADERSLEV-afdeling:
Formand: OZ2BBH, Bent Bendorff, 
tlf. 7458 3115

EDR-HELSINGE-afdeling:
Formand: OZ1DQG, Leif Hede, 
tlf. 4879 8462

EDR-HELSINGØR-afdeling:
Formand: OZ8TU, Jochim Thede, 
tlf. 3079 9253

EDR-HERNING-afdeling:
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, 
tlf. 9736 6086

EDR-HILLERØD-afdeling:
Formand: OZ1CFA, Brian Marcussen, 
tlf. 2332 6595

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

EDR-HORSENS-afdeling:
Formand: OZ3VB Viggo Berland, 
tlf. 75 62 49 77

EDR-HURUP-afdeling:
Formand: OZ1ENY, Ruben Lassen,
tlf.  9793 8611

EDR-KALUNDBORG-afdeling:
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick, 
tlf. 5959 7719

EDR-KOLDING-afdeling:
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, 
tlf. 7551 8894

EDR-KØBENHAVN-afdeling:
Formand: OZ5LH, Jørgen L. Hansen, 
tlf. 3969 6262

EDR-KØGE-afdeling:
Formand: OZ2JBR, Jens B Rasmussen, 
tlf. 5657 8142

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

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

EDR-LØGUMKLOSTER-afdeling:
Formand: OZ2BAS, Bernd Sønnichsen, 
tlf. 7472 5423

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

EDR-NORDALS-afdeling:
Formand: : OZ1CCJ, Arthur Tølbøl Peter-
sen 
tlf. 7445 8709

EDR-NYBORG-afdeling:
Formand: OZ3TQ, Nicolas Plutte, 
tlf. 6532 3699

EDR-NÆSTVED-afdeling:
Formand: OZ7XV, Villads Villadsen, 
tlf. 6015 8647

EDR-ODENSE-afdeling:
Formand: OZ1LQH, Rene Olsen, 
telf. 6615 5487

EDR-ODSHERRED-afdeling:
Formand: Jørgen S. Jensen, 
tlf. 2241 3598

EDR-RANDERS-afdeling:
Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, 
tlf. 8712 0047

EDR-RIBE-afdeling:
Formand: OZ1ERW, Hans W. Jensen, 
telf. 7542 3984

EDR-RINGSTED-afdeling:
Formand: OZ1FJB, Lars Erik Hinrichsen,
tlf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDR-VESTSJÆLLAND-afdeling:
Formand: OZ2ADU, Rene Pedersen, 
tlf. 5837 0558

EDR-VIBORG-afdeling:
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen, 
tlf. 8663 9593

EDR-AABENRAA-afdeling:
Formand: OZ7UE, John Hoeg, 
tlf. 7460 8507

EDR-AALBORG-afdeling:
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, 
tlf. 9831 5273

EDR-ÅRHUS-afdeling:
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, 
tlf. 8622 3229

Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger
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Betafon...............638, omsl. v. bagsiden
DIXIT grafisk......................................640
HS-tryk ...............................................601
Norad.................................................580
Radioamatørernes forlag ApS 590, 607,
................................................. bagsiden
RF-Connection...................................619
Århus Nord camping ........................640
Århus radiolager..........omsl. v. forsiden

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

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

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

Annonceindex

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

Søges: Eftersøger teleskob rør Prtinax eller glasfi-
ber rør til antennebrug i forskællige længder?
OY7S  kontakt os på jsp@post.olivant.fo

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

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse september side 559
Med en lysegul baggrundsfarve


