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Forbedringer i EDR.
Det er vigtigt, at der hele tiden sker forbedringer i EDR. Meget
vigtigt er at lytte til de guldkorn og idéer, som kommer fra med-
lemmerne og interesse-grupperne, samt info fra andre lande og
deres tiltag. 
Når det så er sagt - nogle har måske hørt det før fra min mund -
skal jeg så samtidig berette om min optimisme efter at være
kommet ind i hovedbestyrelsen. Bare med de par møder vi har
afholdt og de E-mails som dagligt dumper ind i min mailbakke,
formemmer jeg, at der er en vilje til at få gjort noget i form af
forskellige forbedringer.
Der er kommet farver og farvebilleder m.m. i OZ som gør det
mere spændende at læse, billeder fortæller 1000 gange mere
end ord.
Hjemmesiden er også ved at blive kulegravet, for at få den gjort
mere interessant. Min vision er at få vores hjemmeside op på et
niveau, så den bliver den mest foretrukne hjemmeside, når vi
starter computeren op. Det der ikke findes på selve hjemmesi-
den, bør der være links til. Jeg kunne godt tænke mig så mange
input som muligt fra jer medlemmer om hvad netop I synes, der
mangler eller skulle være links til, så skal jeg nok sortere dem og
finde den røde tråd, samt samle dem til behandling i informati-
onsudvalget. Så er det dig selv, der er med at bestemme og være
med til at forberede EDR i fremtiden. Vi skal hæve vores infor-
mations-niveau, men samtidig også tænke på økonomien i det
her forløb.  Hjemmesiden er nok der, hvor vi får mest valuta for
pengene.
Hovedbestyrelsen er ikke længere kontingentfri. Det viser også
en vilje for, at vi står sammen om det her. Vi er og skulle jo ger-
ne være en og samme, nemlig alle sammen Eksperimenterende
Danske Radioamatører.
I dag har vi mulighed for at få en QRZ E-mail adresse. Det er også
fint nok, men bedre var, at vi alle havde en EDR E-mail adr. i ste-
det for, igen for at styrke sammenholdet i vores fælles EDR.
Tænk over det og vær med til at forbedre EDR.

Vy 73 de OZ1HYP, Jørn
Sekretær i EDR og HB kreds 6
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Indledning
Når man er "gør det selv" inden for elektronik er
de to største problemer som regel at få lavet et
print til konstruktionen og få den puttet i en
kasse. Begge problemer har jo det tilfælles at de
er af mere mekanisk natur end elektronisk, og
derfor kræver de noget helt andet end elektro-
nikdelen af projektet. Denne artikel beskriver
hvorledes man på en let og billig måde kan løse
det ene af problemerne, nemlig fremstillingen af
printet.

Jeg har leget med elektronik de sidste 35 år og
meget ofte har jeg savnet en måde let at frem-
stille print. Tidligere kunne man købe færdige
print til mange konstruktioner, men dette
udvalg er blevet reduceret meget de senere år,
denne løsning var som regel også rimelig dyr og
låste jo også en fast på det oprindelige design.
En anden løsning er at lade sine print fremstille
professionelt, det er en nem, men dyr løsning,
specielt for små konstruktioner. En tredje løsning
er lade være med at bruge "rigtige" print og i
stedet anvende diverse typer hulprint (Verobo-
ard), loddebukke og lignende løsninger, disse er
ikke så nemme at anvende for den uerfarende
og henvender sig mest til hajerne. 
En fjerde løsning er så at fremstille foto print, en
fuld professionel løsning, der nemt kan måle sig
med professionelt fremstillede print, men denne
løsning stiller store krav til brugeren og fordrer
også en del special udstyr og print med en speci-
el fotofølsom belægning. Som sagt giver meto-
den fornemme print, men for den almindelige
"gør det selv" elektronik mand kan fremstillin-
gen af printet nemt være en større opgave end
selve konstruktionen, ligeledes er metoden rela-
tiv dyr. 
Den femte metode jeg vil omtale er den metode
jeg bruger, en metode jeg har brugt med stor
succes de sidste 2-3 års tid. En løsning jeg kunne
ønske jeg havde fundet for mange år siden.

Fremstillingen
Det første man skal bruge er naturligvis et dia-
gram, det være sig fra et blad eller noget man
selv har tegnet, enten på papir eller i et CAD pro-
gram. Udfra dette diagram skal selve printud-
læget så laves. Herfra eksporteres så den såkald-
te netliste, man så bruger i layoutdelen, hvor sel-
ve printet tegnes. Dette kan lave på den måde
man selv ønsker sig at lave det. 
Man kan lave det i et maleprogram som Paint, i
et CAD program beregnet til formålet, det kan 

Figur 1. Diagrammet som det ser ud, når det er
tegnet i CAD programmet CIRCAD.

såmænd også lade sig gøre at tegne det med
sort tusch på et stykke papir. Jeg vil anbefale at
man lærer at bruge et CAD program der er
beregnet til formålet. Det er naturligvis et stort
stykke arbejde at lære, men indsatsen kommer
igen mange gange med tiden.
Der findes mange gratis CAD programmer til at
lave print og diagrammer i, disse kan hentes på
internettet. Jeg er en stor tilhænger af CIRCAD,
som jeg mener er det bedste program for "gør
det selv" folket der findes, og jeg kender mange

Figur 2. Her ses så layout delen i CIRCAD efter at
netlisten er importeret ind fra diagramdelen.
Man ser den såkaldte ratnest som gule linier. De
gule linier angiver hvor der skal være forbindel-
se mellem øerne i de enkelte footprint i layoutet.
Netlisten linker på den måde diagram og print-
layout sammen så man får alle forbindelserne
med.

Fremstilling af print 
på den lette måde

Af OZ7AFF, Max Jens Jensen
Bøgevangs Tværvej 15
8700 Horsens
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Figur 3. Sådan ser det endelige print layout ud
efter at alle de gule linier i ratnest er blevet
erstattet med baner. Selve stelforbindelserne er
lavet som et helt stelplan, det udfyldte område,
det giver en god stel og reducere forbruget af
syre ved selve ætsningen. Layoutet ses altid spejl-
vendt i CAD programmet, man ser alting oven-
fra, så selve kobberlaget er set gennem glasfi-
berlaget, derfor bemærkes det også at den grøn-
ne skrift som ligger på samme lag som printba-
nerne er spejlvendt

af dem, også de store som Orcad og Protel. En
rigtig god ting at lære er at anvende "NET"
lister. Disse bruges til at hægte diagram og print
sammen, så man ikke selv skal holde styr på at
man nu også husker at få tegnet alle forbindel-
serne. En nærmere beskrivelse af brugen af CAD
programmer er uden for denne artikels rammer,

og jeg må henvise til at man kikker andre steder
efter dette.  
Når man så har sit print udlæg færdigt, skal det
overføres til selve printet, printet som normalt
består af en glasfiber eller fenol plade med en 35
u kobberfolie på. Dette foregår ved at man prin-
ter det ud på en "LASER" printer på noget
"BLÆK" printer fotopapir, læg mærke til at det
er en laser printer der bruges og det er fotopapir
til en blæk printer.
Printudlægget skal printes, så det er spejlvendt
på papiret, altså som du ser det i et CAD pro-
gram. 
For at overføre udlægget fra papiret til printet
skal man bruge et strygejern, helst et af den
gamle type uden Teflon og damp.

Fig. 5. Printpladen rengøres først grundigt med
renslet. Herefter skylles den og tørres, hvorefter
den er klar til at få påstrøget printudlægget.

Figur 4. Disse remedier skal bruges til selve fremstilling af printet til ætsning. Et strygejern, fotopapir
med layout, printpladen og noget Rens-let eller lignende rengøringsgrej
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Figur 6. Klar til strygning, fikseringen af papiret
på printpladen gøres lettest ved først at anbrin-
ge printpladen med kobbersiden ned mod papi-
ret og så stryge lidt på bagsiden af printpladen,
når denne er blevet varm, klæber papiret til den
og det hele kan vendes om, og strygningen kan
forsættes på papiret

Strygejernet skal være så varmt som det kan bli-
ve. Fotopapiret lægges med den trykte siden ned
mod den rengjorte printplade. Der stryges med
strygejernet så længe, at man er sikker på at det
er overført ordentligt. Det tager nogle minutter
og det skal påses at der stryges overalt også helt
ud i hjørnerne. Under strygningen bliver papiret
brunt, det er helt normalt. 

Figur 7. Den færdigstrøgne printplade, brunfarv-
ningen af papiret er helt normal. Printpladen
med papir lægges i vand efter strygningen, her
skal det ligge indtil papiret er blevet opløst så
meget at det kan fjernes uden besvær. Lidt opva-
skemiddel forkorter tiden.

Printpladen rengøres grundig inden påstrygnin-
gen. Pladen skal være helt fedtfri inden stryg-
ning og ætsningen. Hvis man bruger fenolpapir-
print, skal man være opmærksom på at disse
ikke tåler så meget varme som glasfiber printe-

ne. Når man så er sikker på at overførslen er kor-
rekt lægges printet i vand til papiret er næsten
opløst og dette kan trækkes af. Herefter ætses
printet på normal vis i ferrichlorid eller finætse-
krystal. Når ætsningen er færdig, skal den sorte
toner fjernes, dette kan kun gøres mekanisk med
hjælp fra f.eks. ståluld. Nu er printet så klar til
boring, tilpasning og montering. 
(HR-note: Jeg har prøvet strygemetoden med
stort held, og jeg har erfaret, at den sorte toner
fra min printer kunne fjernes nemt med acetone)

Figur 8. Printpladen efter papiret er fjernet, lige
klar til at blive anbragt i ætsebadet

Jeg vil gerne anbefale at man lakere sine print
inden monteringen med noget loddelak, f. eks.
Kontakt Chemie SK10, det letter montagen og
forhindrer korrosion.

Figur 9. Printpladen efter ætsningen, det sorte
lag der er efterladt er meget solidt og kan kun
fjernes ved hjælp af mekanisk afrensning

Bemærkninger
Den type fotopapir jeg anvender er EPSON Pho-
to Quality Glossy Paper type: SO41126 Papiret
kan bl.a. købes i Phototeam og mange steder på
nettet. Da Epson papir både er dyrt og besværlig
at skaffe har jeg prøvet om andre typer papir
eventuelt kunne bruges med et tilfredsstillende
resultat. Jeg har i min søgen fundet en type som



648 _______________________________________________________________________ OZ November 2006

tilsyneladene kan bruges uden andet problem
end at det er lidt besværligere at fjerne papiret
efter strygningen, men lidt tålmod og evt. lidt
opvaskemiddel og lidt gnubben løser det pro-
blem. Det drejer sig om papir af fabrikatet "Ver-
batim" med navnet "Glossy Photo Paper" som
bl.a. kan købes under varenummer: 7101 hos
Harald Nyborg. Prisen ligger lige omkring 100 kr.
for 100 ark 150 g papir.
Jeg vil advare mod at eksperimentere med andre
typer, da nogle af disse kan ødelægge printeren
da de er forsynet med en plastbelægning på
bagsiden. Jeg har hørt flere spørgsmål fra perso-
ner der har været nervøse for at brugen af dette
papir kunne skade tromlen i laserprinteren. Til
det kan jeg kun sige at jeg har lavet over 100
udprintninger på mindst 10 forskellige printere
og har aldrig haft problemer af den type, det
eneste problem jeg har observeret er at visse
printere ikke er så glade ved at håndtere papir af
den tykkelse det drejer sig om her. Printene der
fremstillet på denne måde bliver ikke lige så
skarpe og detaljerede som fotoprint, jeg mener
at man skal holde sig til banetykkelser på min.
0,4 mm. (24 mil), men det er til langt det meste
brug også fint. Hvis man foretrækker at tegne
med tusch på papir kan denne overføres til foto
papiret ved hjælp af en kopimaskine, dette gæl-
der også udlæg fra blade og lign. HUSK at det
skal være spejlvendt på foto papiret.

Afslutning
Jeg håber at jeg med denne artikel kan hjælpe

nogle af dem som ser printfremstillingen som et
hovedproblem ved at "gøre det selv". Der er jo
en stor fornøjelse ved at lave tingene selv. Hvis
der skulle være spørgsmål der mangler at blive
besvaret, ja så skriv til mig og så skal jeg se om
jeg kan hjælpe.

Billigt PA-trin til QRP stationen OZ 10/06
Luftspoler i PA side 583  står der ...så der bliver 3
fi vinding at montere og længere fremme 9 fi
vinding at montere.
Der skal stå hendholdsvis 3 1/2 og 9 1/2 vinding
at montere.

73 de Kalle.

Figur 10. Printpladen er nu helt rengjort og kan nu
tilpasses og bores. Ligeledes er en behandling med
loddelak en rigtig god ide.

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

FAX 33 14 12 76

Rettelse X X X
Y Y Y

O Z
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Optimale radial-jordsystemer

Af Robert Sommer, N4UU
Oversat fra QST nummer 8, 2003
OZ1CCM, Kjeld Holm,
Gyvelbakken 11, 
4400 Kalundborg

Lad os forestille os, at du har købt en længde
tråd, L, som du vil anvende i et radial-jordsystem.
Du kan skære din trådlængde op i nogle få lan-
ge radialer, eller du kan lave mange korte radia-
ler. Generelt udtrykt kan du skære tråden op i n
radialer, hver med længden r = L/n. Jeg vil nu
vise, at jordtabet kan minimeres ved at benytte
den korrekte værdi for n. Lad mig fastslå, at den
værdi for n, der giver det mindste jordtab, er
den optimale værdi for n, som jeg så benævner
n0. Ved brug af den analyse, der præsenteres i et
klassisk papir fra G. Brown, et al, er jeg nået til
resultatet i formel 1 (note 1),

formel 1
hvor:
s = jordbundens ledeevne(S/m)
f = konstruktionsfrekvens (MHz)
L = total trådlængde (feet)

Af pladshensyn gentages Brown's analyse ikke
her, men alle de relevante formler kan findes i en
fremragende QST artikel af R. Severns, N6LF, som
også indeholder en omfattende litteraturliste
(note 2). 
Alle de resultater, der præsenteres i det følgen-
de, vedrører jordtabet inden for en radius på R =
1/2 bølgelængde fra antennen, der tilføres 1 kW
til antennen inklusive jordsystemet.

Total trådlængde
Figur 1 viser en samling kurver for jordtab kon-
tra n for forskellige værdier af L. Eksistensen af
et minimumtab og derfor også en optimal værdi
for n for hver værdi for L er tydelig. Værdier for
n0 beregnet med formel 1 giver en nøjagtig for-
udsigelse af de værdier for n, der minimerer
jordtabet. Jeg har valgt R = 1/2 bølgelængde,
fordi det stemmer overens med Brown's papir,
og fordi det meste af tabet, især for korte verti-
kalantenner, finder sted inden for denne radius
(note 3). Hvis der beregnes tilsvarende kurver for
en større værdi for R, vil tabene være noget
højere, men minima vil forekomme ved præcist
samme værdier for n. Derfor vil man ved at væl-
ge n = n0 opnå det minimale jordtab for alle
værdier af R - ikke kun for R = 1/2 bølgelængde
(note 4).

Det med en cirkel markerede datapunkt i Figur 1

Hvor mange radialer kræves der for et optimalt jordsystem? N4UU giver os
svaret og mere til i sin jagt på det ideelle jordsystem og afklaringen af,

hvad der gør det optimalt.

TR note: Her er endnu en artikel fra QST, som
jeg har udvalgt til OZs læsere. Der står mange
gode ting om design af jordplan, så hører du
til dem der bruger vertikale antenner på Field
Day er her måske en noget du kan bruge. Det
kan være det slet ikke er nødvendigt at
lægge al den gode tråd ud som jordplan.

Figur 1. Jordtab kontra antal radialer
for forskellige totale ledningslængder
for en kvartbølge vertikalantenne med
f = 3,60 MHz over gennemsnitlig jord-
bund (ledeevne s = 0,0045 S/m).
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gælder for en installation med 120 halvbølgera-
dialer. Jeg vil vende tilbage til dette punkt sene-
re, når vi skal se på hvor stort L skal være for at
reducere jordtabet til et niveau, hvor det er uden
praktisk betydning.

Det er interessant at bemærke, at spids-til-spids
afstanden mellem 'nabo'radialer i et optimeret
radialsystem kan bestemmes med formel 2, som
ikke afhænger af L (note 5). 

Derfor er alle optimerede jordsystemer, store

som små, karakteriseret ved samme afstand mel-
lem spidserne på 'nabo'radialer, og denne
afstand stiger efterhånden som s eller f stiger.

Jordbundens ledeevne
Figur 2 viser tre kurver for jordtab kontra n for
forskellige værdier for s (note 6). Disse valgmu-
ligheder for s omfatter den største og den mind-
ste værdi, der med rimelighed kan forudses at
forekomme, samt en gennemsnitsværdi.
Bemærk, at n0 stiger, når s stiger. Dette skyldes,
at der behøves radialer med mindre indbyrdes
afstand for at lokke jordstrømmen ud af bedre
ledende jord og ind i radialsystemet. Bemærk, at

Figur 2. Jordtab kontra antal radialer
for henholdsvis meget god, gennem-
snitlig og meget dårlig ledeevne for
jordbunden med en kvart-bølge verti-
kalantenne ved f=3,60 MHz med en
samlet trådlængde på L = 1300 meter.

Figur 3. Jordtab kontra antal radialer
for henholdsvis 160, 80 og 40 meter
kvart-bølge vertikalantenner over gen-
nemsnitlig jord (ledeevne s = 0,0045
S/m) med en samlet trådlængde på L =
1300 meter.

Formel 2
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n0 ændres relativt lidt når s ændres, og at det
derfor ikke er nødvendigt at kende værdien af s
med nogen stor nøjagtighed (note 7). Når man
bruger formel 1 til at fastlægge en god værdi for
n, er det bedre fejlagtigt at vælge en for lille
værdi end en for stor værdi for s. Den stiplede
kurve for saltvand har et minimum ved n0 = 247
radialer på hver ca. 5 meter. Dette er indbegre-
bet af et stort antal korte radialer.

Konstruktionsfrekvens
Figur 3 viser tre kurver for jordtab kontra n for
forskellige konstruktionsfrekvenser. Hvis man
overvejer et flerbånds-system, antyder disse
resultater, at radialsystemet bør optimeres for

den laveste frekvens. Figur 4 viser tilsvarende
resultater, men med L = 14,64 bølgelængder for
hvert bånd. 
På denne baggrund er det mindste jordtab
næsten det samme for hvert bånd.

Højden af den vertikale antenne
Figur 5 viser tre kurver for jordtab kontra n for
tre forskellige højder af den vertikale antenne.
De valgte højder svarer til en sekstendedel, en
kvart og 0,528 bølgelænger, hvilket går fra den
korteste til den højeste vertikalantenne, som
man i praksis vil være interesseret i (note 8). Det
er ingen overraskelse, at det største jordtab ses
ved den korteste antenne (note 9). Men jeg var

Figur 4. Jordtab kontra antal radialer
for henholdsvis 160, 80 og 40 meter
kvart-bølge vertikalantenner over gen-
nemsnitlig jord (ledeevne s = 0,0045
S/m) og med en samlet trådlængde på i
begge tilfælde L = 14,64 bølgelængder.

Figur 5. Jordtab kontra antal radialer
for tre højder for vertikalantenner, der
kører på f=3,60 MHz, over gennemsnit-
lig jord (ledeevne s = 0,0045 S/m) med
en samlet trådlængde på L = 1300
meter.
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meget overrasket over at finde ud af, at n0 ikke
ændres ret meget; 52 radialer er det optimale
sammen med den lille antenne, og 48 radialer er
det optimale med den store antenne. Med kvart-
bølge vertikalantenne er 51 radialer det optima-
le, og formel 1 forudsiger n0 = 50,7, hvilket stem-
mer fint. Efter at have kontrolleret et utal af
andre tilfælde med forskellige værdier for s, f og
L har jeg konstateret, at n0 ikke ændres væsent-
ligt over det interval af højder for en vertikalan-
tenne, der er af praktisk interesse.

Trådtykkelse for radialer
Figur 6 viser tre kurver for jordtab kontra n for
radialer bestående af kobbertråd i tykkelserne
henholdsvis 8, 14 og 20 AWG (3,26 mm, 1,63 mm
og 0,81 mm i tværsnit). 14 AWG tråd har dobbelt
så stor diameter som 20 AWG tråd, og 8 AWG
tråd har dobbelt så stor diameter som 14 AWG
tråd. Sammenlignet med 20 AWG tråd indehol-
der 8 AWG tråd 16 gange så meget kobber, og
alligevel reducerer den tykkere tråd kun jordta-
bet meget lidt. (Bemærk, at det er den udvidede
skala for jordtab, der benyttes i denne figur).
Derfor er brug af tyk tråd ikke nogen økono-
misk/effektiv metode til at reducere jordtabet.
Det ses, at n0 ændres meget lidt, når radialernes
trådtykkelse ligger inden for området 8 til 20
AWG. De her viste kurver har minimum ved n0 =
49, 51 og 52.

Nøjagtighed for formel 1
Brown's analyse er forudsigelig for en antenne,
der fødes i bunden, og som består af en tynd,
lodret tråd. Derfor udviser den strøm, der løber i

antennen, en sinusfordeling, hvor den fysiske og
elektriske længde er ens. Mine udledninger fra
formel 1 forudsætter en kvart-bølge vertikalan-
tenne og radialer af 14 AWG tråd. Jeg har valgt
konstanten (2,25) i formel 1; dette giver den
bedste nøjagtighed over amatørbåndene 160 og
80 meter for gennemsnitlig jord. Skønt formel 1
er en relativ enkel løsning på et komplekst pro-
blem, har den en udmærket nøjagtighed. Dette
kan bekræftes ved at kontrollere den i forhold til
de tidligere viste grafiske resultater. Skønt
nøjagtigheden bliver dårligere på 30 meter bån-
det, er den største fejl (forekommer med f =
10,15 og s = 0,02) stadig mindre end 5%. Alle de
grafiske resultater viser, at hvis n afviger med 5%
fra den optimale værdi, er den tilhørende stig-
ning i jordtabet ubetydelig.

Mange amatører benytter en eller anden form
for "loading" for at opnå kvart-bølge resonans
og bedre effektivitet med en fysisk forkortet ver-
tikalantenne. Populære metoder omfatter ind-
sættelse af en fødespole (loading coil) midt på
vertikalantennen eller at udforme antennen som
et stort T eller et omvendt L. I sådanne tilfælde
er den elektriske længde 90°, mens højden kan
være betydeligt mindre end en kvart bølgelæng-
de. Husk, at resultaterne i figur 5 viste, at n0
ændres meget lidt over et bredt område af
antennehøjder og tilsvarende over et bredt
område af værdier for strøm i antennen samt
fordelinger af jordstrøm. På grund af disse opda-
gelser er jeg meget sikker på, at formel 1 også vil
give nøjagtige estimater for n0 for antenner
med fødespole.

Figur 6. Jordtab kontra antal radialer
for tre forskellige diametre for radialer-
nes tråd i forbindelse med en kvart-bøl-
ge vertikalantenne med f = 3,60 MHz
over gennemsnitlig jordbund (ledeevne
s = 0,0045 S/m) med en totallednings-
længde på L = 1300 m.
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Hvor meget er nok?
Brown konkluderede: "Det ses også, at det er
ønskeligt med et jordsystem, der består af 120
nedgravede radialer, hver en halv bølgelængde
lang. Hans anbefaling, som kræver L = 60 bølge-
længder tråd, var beregnet til AM radiofoni-
båndene. Tilsvarende jordsystemer, især på 160
meter, er uden for rækkevidde for de fleste ama-
tører. Imidlertid gennemførte han forsøg på
3,000 MHz med brug af en lang række værdier
for n og r med antennehøjder på 22, 44, 88 og 99
grader af bølgelængden. Det største jordsystem,
som han afprøvede, havde 113 radialer på hver
41,15 m (0,412 bølgelængde). Radialerne var
fremstillet af 8 AWG kobbertråd, og de var gra-
vet ned i en dybde på 15 cm. Der blev opnået
fremragende overensstemmelse mellem målte
og teoretiske værdier på feltstyrke og impedans
ved antennens fod med dette jordsystem, skønt
det indeholdt 22% mindre end 60 bølgelængder
tråd (note 10). Det nedsatte alligevel jordtabet
til et ubetydeligt niveau (note 11).

For Brown's anbefalede jordsystem med gen-
nemsnitlig ledeevne på jorden, 8 AWG tråd, en
kvart-bølge vertikalantenne og en frekvens på
930 kHz er det beregnede jordtab 48 W (note
12). Jeg fandt værdien for L og de tilsvarende
værdier n0 og r0 for optimerede jordsystemer,
der gav samme tab, med 14 AWG tråd og på fle-
re amatørbånd. Resultaterne af disse beregnin-
ger er vist tabel 1, og jeg tror på, at de er meget
forsigtigt sat; de i tabellen for L viste værdier, vil
med sikkerhed reducere jordtabet til et niveau,
hvor man kan tillade sig at se bort fra det.

Tabel 1 
Optimeret jordsystem med ubetydeligt tab
F n0 L L r0 r0
MHz AWG meter bølge- meter bølge

længder længder

1,83 110 17.983 48,7 72,57 0,443
3,50 85 3.463 40,4 40,72 0,476
3,80 82 3.103 39,3 37,83 0,480
7,15 63 1.353 32,3 21,49 0,512
10,12 55 881 29,7 16,00 0,541
14,15 48 582 27,5 12,13 0,572

Hvis alle andre tab er små, lader et 48 W jordtab
952 W tilbage til udstrålet effekt, hvilket er 0,21
dB mindre end en kW. Tilsvarende reducerer et
tab på 109 W den udstrålede effekt med 0,5 dB.
Jeg gentog de tidligere beregninger med et
jordtab på 109 W, og resultaterne ses i tabel 2.
Hvor de værdier for L, der er angivet i tabel 1 er
tilstrækkelige til kommercielle radiofonistatio-
ner, tror jeg, at de værdier for L, der er angivet i
tabel 2, repræsenterer en pragmatisk fastsættel-

se af, hvor meget der er nok for amatørstationer.
Loven om faldende udbytte taler kraftigt imod
at konstruere radialsystemer, der er større end
dem der er vist i Tabel 2.

Tabel 2
Optimeret jordsystem med lavt tab
F n0 L L r0 r0
MHz AWG meter bølge- meter bølge

længder længder

1,83 73 3.527 21,5 48,31 0,295
3,50 63 1.917 22,4 30,42 0,355
3,80 62 1.762 22,3 28,41 0,360
7,15 50 869 20,7 17,37 0,414
10,12 44 570 19,2 12,95 0,437
14,15 38 372 17,6 9,78 0,462

Anvendelsesområde
Dem, der eksperimenterer på de lave frekvenser,
kan køre i området 160-190 kHz med en anten-
ne, der ikke er mere end 15 meter høj. For dette
lave bånd og for 136 kHz området opnår man
fornem nøjagtighed med formel 3. 

Denne formel gælder for en 15 meter høj verti-
kalantenne - svarende til en antenne-længde på
mindre end 0,01 bølgelængde på disse frekven-
ser. 
Tilsvarende værdier for n0 for en kvart-bølge
vertikalantenne ville være omkring 7% lavere.
For havvand med 4,64 S/m gælder formel 4, som
kan bruges på frevenser i området fra 610 kHz til
19 MHz med fejl på mindre end 5%.

Andre overvejelser
Udover brug af det optimale antal radialer er der
en række andre forhold, der også skal tages hen-
syn til for at sikre maksimal effektivitet for radia-
lerne. Kobbertråd er det bedste valg, og tråden
kan være uisoleret eller isoleret. Radialer bør
være ens i længde, jævnt fordelt over cirklens
360 grader og ligge udstrakt uden bugtninger.
Trådene kan ligge på jordens overflade, eller de
kan graves lidt ned; radialer, der er gravet langt
ned, er mindre effektive.
Der kan benyttes trådtykkelser ned til 20 AWG
ved de effektniveauer, som amatører bruger, da
den samlede strøm deles ud på n radialer. Tråden
skal blot være stærk nok til ikke at knække.
Endelig skal man være opmærksom på, at der
ved HF ikke opnås nogen fordel ved at benytte
jordspyd som en del af radialsystemet.

Formel 3

Formel 4
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Konklusioner
Min computer var mere end 100 timer om at
frembringe hele den datamængde, der danner
baggrund for nærværende artikel. Derfor er det
ikke så mærkeligt, at Brown, der brugte regne-
stok i 1937, ikke publicerede tilsvarende resulta-
ter. Hvis du etablerer et optimeret jordsystem af
radialer i overensstemmelse med oplysningerne i
nærværende artikel, kan du glæde dig over, at
du ved, at dit system giver det mindst mulige
jordtab for de penge og det arbejde, som du har
lagt i det. 

Appendix
De værdier på jordtab, der er vist i figur 1 til 6,
er beregnet ved numerisk integration af dP fra 0
til r med n radialer og fra r til R uden radialer.
[dP/dr er det ekstra jordtab i W/m for en ring af
jord i en given afstand fra antennens fod. ARRL
TR note]. For hver kurve er n og r begrænset af
konstanten L = nr. Af nysgerrighed beregnede
jeg forholdet mellem jordstrømmen og radial-
strøm ved radialsystemets grænse, r0, for for-
skellige optimerede systemer med kvart-bølge
vertikalantenner, og jeg fik strømforhold, der
præcist var lig med 1! Som antydet herunder var
denne observation med til at gøre, at jeg nåede
frem til formel 1, så vi undgår behovet for at
udføre numeriske integrationer til at bestemme
n0.

Hvis der forudsættes 14 AWG tråd, kan Severns'
formel 2 udtrykkes som vist i formel A1 (note
13). Efter at have sat r = L/n, hvilket forenkler det
logaritmiske udtryk og kombinerer de forskelli-
ge konstanter. Sætter vi Ie / Iw = 1, medfører det
n = n0, så formel A1 kan omskrives til formen A2,
og da det logaritmiske udtryk ændres langsomt,
kan A2 tilnærmes ved A3 (note 14). Vælg ønske-
de numeriske værdier s1 og f1, for hvilke formel
A-3 vil blive nøjagtig og definere variablen z =
n0 /L1/2. Sættes formel A1 til 1, og den nye vari-
abel indsættes, og udtrykkene omskrives, får vi
formel A4. En enkel computersøgning kan
afprøve forskellige værdier for z for at få en

numerisk løsning; kald den z1. Beregn så A5, og
indsættelse af den numeriske værdi for k i for-
mel A3 giver formel 1.

Det er ikke lige til at fastlægge en nøjagtig vær-
di for k i formel 3, fordi antennehøjden er en så
lille brøkdel af bølgelængden. I dette tilfælde
blev der benyttet en antenne med højden 15 m,
en frekvens på 175 kHz og gennemsnitlig jord;
jordtabet blev beregnet for forskellige værdier
af n med brug af numerisk integration (dobbelt-
præcision var nødvendig for at opnå menings-
fulde resultater under disse forhold). Den værdi
for n, der gav det mindste jordtab, kunne så
fastslås med nøjagtighed. Da n0, s, f og L var
kendt, blev formel A3 brugt til at fastslå den
relevante værdi af k til formel 3.

Tak til
Jeg vil gerne takke Carl D. Bethel, K4OD, og
Rudy Severns, N6LF, for deres nyttige kommenta-
rer og støtte under skrivearbejdet i forbindelse
med nærværende artikel. Jeg er også taknemlig
over, at fru Lynette Coultrap bidrog med sin dyg-
tighed til tekstbehandling under klargøring af
manuskriptet.

Noter
1. G.H. Brown, R.F. Lewis and J. Epstein, "Gro-

und Systems as a Factor in Antenna Efficien-
cy," Proceedings of the IRE, Vol 25, No. 6, Jun
1937, pp 753-787.

2. R. Severns, N6LF, "Verticals, Ground Systems
and Some History," QST, Jul 2000, pp 38-44.

3. Se Note 2, Figur 4.

4. Forudsat, at R > r0 = L/n0, dvs. en hvilken
som helst distance uden for radialerne. Hvis
R < r0, n = L/R minimeres tabet, men dette er
et trivielt tilfælde af ringe betydning.

5. Se Note 2, Figur 8. formel 2 udviser mindre
end 5% fejl i d0, forudsat at n0 > 6.
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6. Brown vælger 0,002 og 0,01 som karakteri-
stisk for ledeevnen i dårligt ledende hhv.
godt ledende jord. På den baggrund valgte
jeg den geometriske middelværdi, 0,004472,
til at repræsentere gennemsnitlig jord. Des-
uden vil halvering af værdien for dårligt
ledende jord og en fordobling af værdien
for godt ledende jord give hhv. 0,001 og
0,02, som jeg omtaler som hhv. meget
dårligt ledende jord og meget godt ledende
jord.

7. Fordobling af s øger n0 med 18,9%.

8. Der forekommer betydelig udstråling ved
høje vinkler ved større højder. Bemærk, at
det samlede jordtab i dette tilfælde vil være
væsentlig højere end grafen viser, fordi
meget af tabet forekommer længere væk
end en halv bølgelængde. Men dette ænd-
rer ikke n0 overhovedet.

9. Se Note 2, Figur 3 og 5. Bemærk også, at en
1/16 bølgelængde vertikalantenne til 80
meter kun er 5,20 m høj.

10. Teoretiske værdier er baseret på perfekt
ledende jord.

11. Se Note 1, Figur 25 og 30. Med 22 grader
antennen var den målte feltstyrke 0,5 dB
lavere end den teoretiske værdi. Da
udstrålingsmodstanden er ca. 1,5 Ohm, løber
der en meget stor strøm i antennen. Det er
muligt, at en meget stor del af afvigelsen
kan tillægges ohmske tab i selve antennen
(2,5 tomme galvaniseret jernrør). Ved højere
antenner er forskellen mellem målte og teo-
retiske værdier mindre, typisk 0,25 dB eller
mindre.

12. 930 kHz er den geometriske centerfrekvens
for AM radiofonibåndet. 

13. Se Note 2, formel 2, men vær opmærksom
på, at Ie / Iw faktisk er 104 gange større. Den
faktor forsvandt et eller andet sted på vejen
fra forfatter til trykker. Desuden beskæftiger
vi os her udelukkende med strømstørrelser -
ikke strømmens fase.

14. Størrelserne k, k1 og k2 er numeriske kon-
stanter.

Dipol til 2 meter.
Martin Steyer, DK7ZB har bygget og beskrevet en lang
række yagi antenner især til VHF-UHF. 
Til 2 meter FM trafik bruges af mange en GP-antenne,
men en lodret dipol kan også anvendes, og DK7ZB
beskriver i denne artikel en sådan lodret dipol bereg-
net til at sidde på siden af en metalmast. Herved opnås
en antenne med en smule gain og front til back for-
hold. (Artiklen angiver henholdsvis gain til 2,6 dBd og
F/B til 6 dB)
Der er angivet forskellige mål afhængig af dipoldele-
nes tykkelse, og konstruktionen ser ud til at være nem
at efterbygge.
DK7ZB: Einfacher Vormastdipol für das 2 m band. Funk
Amateur 1/06 side 70 - 71

OZ8XW

Pic brænder til næsten alt
Mangler du en brænder, der kan klare stort set alle PIC-
prosessorer, så er denne artikel af DF1TY måske en
mulighed. Artiklen indeholder udover diagram print-
layout og der er henvisninger til hvor man kan down-
loade gratis software til brug ved brændingen.
DF1TY: PIC-Brenner V 1,2 - einer für fast alles. Funk
Amateur 4/06 side 414 - 416

OZ8XW

OZ spot

O Z

Som det fremgår af teksten, har OZ1KWG mod-
taget dette diplom for førstepladsen i ARRL con-
testen. Redaktionen ønsketr tillykke

Styrk din forening 
- skaf EDR nye medlemmer

Fra andre blade
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Ledningsfri morsenøgle
med en HF-link

Af Mark Spencer, WA8SME

For meget rod på arbejdsbordet, og bundet til
ledningen til nøglen? Befri nøglen med et HF-
link
"Trådløs teknologi har virkelig gjort fremskridt.
Og priserne falder."
"Og hvor vil du så hen med det?", spurge min
kone mistænksomt efter mit sidste besøg i
shacket.
"Jeg arbejder på at fjernbetjene min morsenøg-
le" Jeg har altid ønsket mig at forbinde den
trådløst, så jeg ikke har ledningen over til rig-
gen. Det vil gøre det nemmere at flytte nøglen
rundt, og at betjene stationen, og så er der ikke
så mange ledninger at snuble i"
"Sikkert!", svarer hun skeptisk, mens hun ser på
det virvar af ledninger, hun for længe siden har
lært at lade være med at kommentere.

Løsningen
Det følgende er en beskrivelse af et simpelt kred-
sløb, der tillader tilslutning af morsenøglen via
et HF-link. Det tillader at nøglen flyttes rundt i
shacket, for øget komfort uden at skulle tænke
på kabler, der enten er for lange eller for korte,
og som generelt kommer i vejen. Og i øvrigt kan
du få ideer til andre måder at anvende teknik-
ken.

Trådløs teknologi har virkelig gjort fremskridt på
det seneste. Grundlaget for dette projekt er et
sæt sender/modtagermoduler fra Parallax, Inc.
Disse små moduler bruger SMD-teknik til at lave
en HF-link på 433 MHz (ja, det er i amatørbån-
det, men det kræver som bekendt ikke tilladelse
eller certifikat, når det er SRD udstyr) med en

Figur 2. HF-linket. Senderen er monteret på en
1943 Army Signal Corps bug fra Vibroplex.

rækkevidde på op til 100 meter med de indbyg-
gede kvartbølge vertikalantenner.Modulerne er
beregnet til eksperimenter, og er ikke FCC-god-
kendt til indbygning i færdige produkter. En af
fordelene ved amatørradio er at vi må eksperi-
mentere.

Kredsløb og konstruktion
Som det ses i diagrammet i figur 1, er det meget
enkelt at bruge modulerne. Der skal bruges +5V
DC (Vcc), stel og data ind- og ud. Modulerne er
beregnet til datahastigheder på mellem 600 og
2500 baud. Her bruges de dog uden vanskelig-
hed ved meget lavere datahastigheder (CW-
nøgling). Når senderen (TXD) gøres høj, produ-
ceres en høj værdi på modtageren (RXD). Morse-
nøglen nøgler TXD-linien og RXD driver en nøg-
letransistor, der nøgler riggen. Det er det hele.
Sender- og modtagermodulerne bygges ind i 

Oversat fra QST januar 2004 af OZ5DW Peter Raabye

Figur 1. Diagram og komponentliste for HF-linket til morsenøgler.
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Figur 3. Indmaden i senderen. Parallax 27996
sendermodulet ses til højre i batteriholderen.
7400 NAND gaten som "dead bug" og øvrige
komponenter loddet direkte på dens ben.

RadioShack AA batteriholdere . Tre AA batterier
(4,5 V DC) bruges som strømforsyning og den sid-
ste plads brgues til komponenterne. Sendermo-
dulet er så lille, at det kan monteres i batterihol-
deren. 7400 NAND-gaten limes til bagsiden af
sendermodulet som "dead bug" ("dødt insekt"),
og modstande og kondensatorer loddes direkte
til benene på kredsen. Modtagermodulet er lidt
større og monteres derfor på ydersiden af batte-
riholderen - også med epoxyklæber. Figur 2 viser
senderen monteret på nøglen, ved siden af mod-
tageren, og figur 3 er et nærbillede af sender-
modulet og interfacet. Jeg kan bedst lide at gøre
mine "bugs" så langsomme, at det bliver kom-
fortabelt, og passer til min sendestil. Bugs plejer
at have en minimumshastighed på 90-100 tegn i
minuttet. Det er nemt at gøre dem langsomme-
re ved at lægge vægt på prikfjedermekanismen.
Det er imidlertid min erfaring, at prikkontakter-
ne bliver lidt ustabile, når der lægges mere vægt
på. Og derfor har jeg forsynet senderen med et
simpelt debounce-kredsløb for at tage "kradset"
ud. En 7400 NAND-gate med et RC-kredsløb på
nøgleinputtet giver nogen debouncing. NAND-
gaten vender også nøglens polaritet, så det pas-
ser til sendermodulet.
Jeg nøgler en Kenwood TS-930S med dette link.
Nøglekredsløbet i stationen kører på 12V DC.
Det er derfor nødvendigt med en nøgletransistor
mellem linket og stationen. RXD-signalet får
2N3904 til at lede og lægger stationens nøgle-
ledning til stel. Dette kredsløb kan nemt ændres
til netop dit udstyr og din nøgling. Kredsløbet
skal kunne køre uden modifikation med de fle-
ste nøgler, gårdpumper, bugs eller elektroniske.
Nøgletransistoren skal muligvis ændres afhæn-
gigt af spændings- og strømforhold i din station.
Kredsløbet kan nøgle de fleste moderne halvle-
derstationer med positiv lavspændingsnøgling.
Hvis din station bruger omvendt polaritet, gitter-
eller katodenøgling, behøver du en passende
nøgletransistor, der forbindes efter forholdene.

Alternativt kan du bruge et lille 5V DC reedrelæ
(RadioShack 275-232), i serie med nøgleoutput-
tet (Q1's kollektor) og batteriet. Relæet kan så
bruges til at nøgle stationen. Der bør lægges en
0,01 mikrofarad kondensator over relæets kon-
takter.
Linket har kørt her uden problemer et stykke tid.
Jeg har ikke mærket nogen ændring af min
nøgling på grund af linket. Jeg håber at projek-
tet vil stimulere til andre anvendelse af trådløs
teknologi i dit shack.

Komponentliste
B1, B2 - 4,5 battery pack (3 AA-batterier i en
RadioShack 270-409 holder).
C1 - 0,1 mikrofarad kondensator (RadioShack
272-135 eller 272-1069)
D1 - 1N4003 diode (RadioShack 276-1102)
M1 - sendermodul, Parallax 27996 (se tekst)
M2 - modtagermodul, Parallax 27995 (se tekst)
Q1 - transistor, 2N3904 eller MPS3904 (se tekst)
R1 - 1 Megohm, ¼ W
R2 - 4,7 kiloohm, ¼ W
R3 - 10 kiloohm, ¼ W
U1 - SN7400N NAND gate
Nogle dele er tilgængelige fra Mouser Electronics

www.mouser.com
Ocean State Electronics 

www.oselectronics.com
Digi-Key 

www.digikey.com
eller RadioShack 

www.radioshack.com

TR note: Mark har anvendt nogle standard radi-
omoduler, som man sikkert ikke kan opdrive i
Danmark, men man kan bruge mange andre 433
eller 868 MHz moduler. Det er blot at komme i
gang.

Om forfatteren
Mark Spencer, WA8SME, fik licens første gang i 1965.
Han har også være G5EPV, DA1OY og HL9AW. Mark
har en BSE i metallurgi fra University of Michigan og en
MA i kommunikation fra University of Northern Colo-
rado. Han blev pensioneret fra US Air Force efter en
lang flyvekarriere i T-38, B-52, TR-1 og U-2, og er en
dekoreret veteran fra Desert Storm. Mark har undervist
i matematik, programmering, fysik og kemii gymnasi-
et, og har været leder af folkeskoler og gymnasier. Han
er nu leder af ARRLs uddannelses- og teknologipro-
gram. Mark kan kontaktes på mspencer@arrl.org. 

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

O Z
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Hvordan kan computeren fungere 

som frekvensanalysator?

Af OZ5WK, Kalle Wagner
Ærholm 9
6200 Aabenraa

I forbindelse med min artikel om oscillatorstøj og
oscillatorer, OZ nr.2-06, hvor jeg anvender lyd-
kortet i computeren som signalanalysator (spek-
trumanalysator), har jeg fået flere spørgsmål,
herunder ovenstående, og da dette kan have
interesse i mange andre sammenhæng vil jeg her
forsøge at forklare det på min "uakademiske"
måde.

Først må man se på forholdet imellem tid og fre-
kvens. Figur 1A viser et sinusformet signal på en
frekvensakse og på figur 1B ses det samme signal
på en tidsakse. Dette er muligt fordi man kan
omregne imellem tid og frekvens med formlen:

Frekvensen i Hz = 1/ tid i sek. I figur 1 vil dette
være 1/ 0,001(1ms) = 1000 Hz (1kHz).   

Fig. 1

Når man så udnytter denne naturlige sammen-
hæng imellem tid og frekvens i forbindelse med
en anden naturlov, som en vis Hr. Fourier fandt
ud af i sidste århundrede, nemlig at et signal der 
ikke er sinusformet, dannes af flere sinusforme-
de signaler som består af grundfrekvensen og
dennes harmoniske svingninger. Omvendt kan et
signal der ikke er sinusformet, opdeles i grund-
frekvensen og de harmoniske svingninger. Der-
med har man det der skal til for at undersøge
signaler over et bestemt tidsrum (i diagrammer
vist på en vandret tidsakse) og omsætte (trans-
formere) disse til frekvenser (vist på en vandret
frekvensakse.) Processen kan også gennemføres i
omvendt rækkefølge. 
Da det var Hr. Fourier der opdagede "fidusen"
kaldes dette Fourier Transformation. Når Fourier

Transformation (FT) anvendes i forbindelse med
computere, som kan beregne signalerne samti-
dig med at de opstår, kaldes det Fast Fourier
Transformation( FFT). Dette gør at FFT kan
benyttes til både at undersøge og filtrere signa-
ler, ved at omsætte signalerne fra tid til frekven-
ser og filtrere frekvenserne og igen omsætte dis-
se til tid. Denne omvendte funktion kaldes Invers
Fast Fourier Transformation(I FFT). Den mest
udbredte anvendelse af FFT blandt radioama-
tører er som LF - spektrumanalysator, hvor man
tager lyden og sender den ind i computerens lyd-
kort, som med hjælp fra et computerprogram
ændrer lydkortet til en LF - spektrumanalysator.
Den samme teknik benyttes også i moderne
transceivere der er udstyret med skærmdisplay.
Fordelen ved denne LF- spektrumanalysator,
frem for det måleapparat man normalt forbin-
der med ordet spektrumanalysator er, at man
kan måle med en utrolig smal båndbredde helt
ned til under 1 Hz. Dette gør den også velegnet
til mange signaltyper som f.eks. PSK 31, lang-
somme CW tegn mm. hvor selv tegn og signaler
under hørbarhedsgrænsen kan opfattes, utro-
ligt! Er man interesseret i at undersøge et HF sig-
nal, som f.eks. en SSB senders intermodulation
eller oscillatorers sidebåndsstøj, kan man bygge
sig en simpel modtager der omsætter HF signa-
lerne til LF signaler som Lydkortet kan behandle.
Se bl.a. min artikel i OZ nr.2-06.
Vi vil nu se på hvordan FFT virker i praksis, ved at
danne et digitalsignal (firkantsignal) ved hjælp
af sinuskurvens grundfrekvens og dens harmoni-
ske, for derefter igen at adskille dette igen i alle

Fig. 2
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dens sinusformede enkeltdele. For at lette for-
ståelsen starter vi med at opbygge et signal, selv
om det er adskillelsen af signalet, i grundfre-
kvensen og de harmoniske svingninger, der har
interesse i forbindelse med en LF - spektrumana-
lysator.
I princippet er det så enkelt som at tage 10 byg-
geklodser (1grundfrekvens og 9 harmoniske) og
bygge et hus (firkantsignal), for derefter at ned-
bryde det igen i (1grundfrekvens og 9 harmoni-
ske).
Vi begynder med at opbygge et digital (firkant-
signal) ved hjælp af et sinussignal. På figur 2A
ses to svingninger af firkantsignalet, og det
bemærkes at der er meget lidt sammenfald imel-
lem formen på firkantsignalet og sinusformen i
figur 2B der har samme frekvens og antal sving-
ninger. Der er kun to sammenfald i hver sving-
ning, én øverst i den positive og én underst i den
negativ del af hver svingning, men sammensæt-
ter man grundfrekvensen med dennes mange
ulige harmoniske (3., 5., 7., 9. o.s.v.) så dannes fir-
kantsignalet, idet flankernes stejlhed på kurven
øges efterhånden som antallet af harmoniske
stiger, som det fremgår af figur 3. Dette princip
gælder for alle typer signaler, og ikke kun for fir-
kantsignaler.

Figur 3A viser grundfrekvensen og dens 3. har-
moniske.
Figur 3B viser grundfrekvensen og dens 3. og 5.
harmoniske.
Figur 3C viser grundfrekvensen og dens 3 til 9.
harmoniske

En undtagelse er dannelsen af savtaksignalet
som sammensættes af grundfrekvensen med alle
harmoniske (2,, 3., 4., 5., 6. o.s.v), men også her,
øges flankernes stejlhed med antallet af harmo-
niske, som det fremgår af figur 4.

Figur 4A viser grundfrekvensen.
Figur 4B viser grundfrekvensen og dens 1. til 4.
harmoniske.
Figur 4C viser grundfrekvensen og dens 1. til 10.
harmoniske

På alle figurerne 1b, 2, 3 og 4 er signalerne vist
på en tidsakse, der viser hvor lang tid signalet
bruger.
Omsættes signalerne i figur 3 og 4 nu til fre-
kvenser, så bliver billedet som vist på figur 5.
Bemærk at amplituderne på de harmoniske afta-
ger efterhånden som de fjerner sig fra grundfre-
kvensen udad frekvensaksen. Den 3. harmoniske
har 1/3 af amplituden der er i signalet på grund-
frekvensen, den 5. har 1/5 osv. Frekvensområdet
fra grundfrekvensen og op til den 10. harmoni-
ske danner båndbredden for hele signalet. 

Figur 5A viser firkantsignalerne fra figur 3C på
frekvensaksen.
Figur5 B viser savtaksignalet fra figur figur 4C på
frekvensaksen
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De efterfølgende harmoniske er så svage at de er
betydningsløse for dannelsen af bølgeformen,
og vil kun øge båndbredden unødigt.
Efter at vi nu har opbygget et digitalsignal (fir-
kantsignal) ved hjælp af sinuskurvens grundfre-
kvens og dets harmoniske, vil vi nu adskille et
digitalsignal (firkantsignal) i alle dens sinusfor-
mede enkeltdele. I figur 6a er et eksempel på et
inputsignal der er vist på en tidsakse. Det består
af et antal digitalsignaler (firkantsignaler) som vi
her vil sample 1280 gange i 1 sekund. At signa-
lerne samples, betyder at firkantsignalernes
spænding i tidsforløbet undersøges og registre-
res 1280 gange.
Firkantsignalet består af lige store intervaller på
1Volt og 0 Volt (et forhold på 1:1), som gentages
64 gange med 10 sampler på 1 Volt og 10 sam-
pler på 0 Volt.
Efter at omsætningen fra tid til frekvens (Fourier
transformationen) har fundet sted, ses outputtet
på frekvensaksen i figur 6B. Den maksimale fre-
kvens der kan behandles er en frekvens hvor
sample værdierne skifter uafbrudt imellem
"101010101010……." alle andre kombinationer
af "1" og "0" giver en lavere frekvens. Den
lavest mulige sampling frekvens, skal derfor altid
være det dobbelte af den højeste frekvens der
findes i signalet som skal samples. Som nævnt
anvendes der ét sekund til at afvikle de 1280
sampler, og da den maksimale frekvens har en
bølgelængde på 2 sampler, "1"og "0" som gen-
tages 640 gange, får vi en frekvens på 640 Hz.
Ser vi nu på figur 6A, så omfatter hvert enkelt

digitalsignal (firkantsignal) 20 sampler, så derfor
må grundfrekvensen, når vi som nævnt kun
medtager de første 10. harmoniske, være 1/10 af
de 640 Hz, hvilket så er 640/10 = 64 Hz.

Jeg håber at dette har givet forståelse af hvori
Fourier transformationen består og hvordan et
softwareprogram kan vise et frekvensområde på
en computer eller på en moderne transceiver
med skærmdisplay. 
Til yderligere at anskueliggøre Fourier transfor-
mationen billedlig, findes bl.a. et gratis lille DOS
program på Internettet der hedder Fourier.exe
af H-Garland. Har du i øvrigt spørgsmål så send
en e-mail til OZ5WK@QRZ.DK og jeg skal svare så
langt mine evner rækker!

Hvem har taget forsidebilledet
Nej der er sådan set ikke nogen, der har taget forside-
billedet på dette nummer af OZ, men “nogen” har
taget de oplysninger, der fulgte med dette glimrende
billede. Jeg har ledt og ledt, men hverken på  compu-
teren eller i papirbunkerne, kan jeg finde det følge-
brev, som jeg tydeligt husker fulgte med, og som ud
over at fortælle om billedet også oplyste, hvem der
havde fotograferet.
Indsenderen bedes derfor henvende sig, så vi kan for-
tælle lidt om billedet, og vedkommende kan få tilsendt
sit honorar.
Ring eller mail til HR: tlf 75 83 38 89 mail
OZ8XW@edr.dk

Figur 6B viser signalerne 64 Hz, 192 Hz, 320 Hz, 448 Hz og 576 Hz som svarer til 
grundfrekvensen og den 3., 5., 7. og 9. harmoniske

Efterlysning



PSK31 = kun macro'er?
Jeg havde forleden en PSK31 QSO med en italie-
ner (hvis kaldesignal er delvis slettet), og jeg vil
lige vise hvad jeg modtog fra ham under sidste
del af QSO'en. Mor jer ikke over hans engelsk.
Bare jeg kunne italiensk så godt! 

Hvem siger så at PSK31 kun er "gummistempel-
QSO'er"?

OZ5RM de  IN3xxx . RETURNING FINE COPIED ALL
THE TIME . WITH NO MISSING LETTERS .. WELL
RICK NICE MAKING YOUR ACQUAINTANCE HERE
ON THIS WONDERFUL DIGIMODE . YES I UNDER-
STOOD VERY WELL AS YOU ARE LOCATED IN
COPENHAGEN . AND NOW LET ME TELL YOU
ALSO ABOUT THE EXCELLENT JOB MADE BY
YOUR EQUIPMENTS THERE AS WELL THE DIPOLE
ANTENNA .. BY THE WAY .. WORKING CONDITI-
ONS FROM HERE ARE AS FOLLOW....TS 87Ø RUN-
NING MORE OR LESS 2Ø WATTS INTO A THREE
ELEMENTE ROTARY BEAM NOW NORTHWARD .
SO RICK LET ME TELL YOU ALSO ABOWT THE
GLORIUS WEATHER PRESENT INTO NORTHERN
ITALY .BUT WITH A COLD TEMPERATURE . SO .
THAT IS ALL FROM HERE . AND I WONDER
ABOUT THE WEATHER CONDITION THERE IN
COPENHAGEN . IS THERE ANY COLD TEMPERA-
TURE .. TOO.???????? OZ5RM de IN3xxx  GO
AHEAD RICK  PSE PSE PSE K K K

(mit svar ikke medtaget)

OZ5RM de IN3xxx .......STILL EASILY COPIED ALL
THE TIME . WELL RICK NICE GETTING SOME
INFOS ABOUT YOURSELF . AND NICE COPIED AS
YOU HAVE HAD SUCH A LONG TIME INTO TEA-
CHING . AND PLEASED ALSO LEARNING ABOUT ..
AS YOU ARE ENJOYING YOUR RETIREMENT .
WELL .AND HER ARE SOME INFO FROM MY SIDE
. WELL . ALSO FROM HERE . A GREYBEARD OPE-
RATOR IS WRITING TO YOU . YES I AM  A
SECOND WORLD WAR CHILDREN . ( 194Ø) BUT
NOT RETIRED YET .  BUT I AM STILL WORKING
INTO THE AUTOMOTIVE REPAIRING FIELD .AS
MECHANIC . I AM RUNNING A REPAIRING
WORKSHOP HERE .. AT THE EDGE OF THE TOWN
BOLZANO. WELL . MY DEAR FRIEND . LET ME
TELL YOU AS IT HAS BEEN A STROKE OF GOOD
LUCK MEETING YOU FOR SUCH AN ENJOYABLE
QSO . I HOPE WE CAN DO IT OFTEN INTO THE
FUTURE . SO .. MEANWHILE BEST OF WISHES TO
YOU .. KIND REGARDS AND GREETINGS TO
YOUR FAMILY .. HAVE A STRONG HEALTH AND

CLEAR AIRWAVES . TAKE CARE DEAR FRIEND ..
OZ5RM de IN3xxx  K K K

(mit svar, hvori jeg bl.a. kommenterede hans hur-
tige skrivning)

DE IN3xxx  FINE BUSINESS AGAIN RICK . ANd
THANK YOU VERY MUCH FOR THE NICE WORK
SPENT FROM YOUR SIDE TALKING ABOUT MY
TYPING . YES ..BUT SOME TIME I HAVE SOME
TROUBLE WITH THE KEYS EXPECIALLY WHEN I
HAVE SOME FINGERS HURTED DURING THE
WORK . IT IS ENOUGH OFTEN . WITH SOME PAIN
ALSO ON BOTH WRIST . SO . CIAO CIAO AGAIN
RICK TAKE CARE MY DEAR FRIENDT. HAVE A
NICE SHACKTIME .. OZ5RM de IN3xxx  SK SK SK

Interessant vertikalantenne
Peter Zenker, DL2FI, beskriver i Funkamateur
11/05 en lodret, forkortet dipol der nok er værd
at se nærmere på. Antennen er oprindelig
udtænkt af KF2YN. 30 meter udgaven har en
samlet længde på  kun 14,4 meter (i stedet for
ca. 14,85 m), og så er den endda bukket i form
som et C (derfor kaldes den C-pol). 
Forkortelsen skyldes kapaciteten fra de to ender
af tråden som er tæt ved hinanden. Herved er
der stadig resonans trods den mindre længde. 
De to trådender ombukkes og bindes sammen
med en stram en nylonsnor, så hele opstillingen
bliver stabil. 
Det viser sig at det sædvanlige fødepunkt ikke
befinder sig i det geometriske midtpunkt på
antennen, men betydeligt nærmere den neder-
ste del.  
Den nøjagtige placering af feederen må findes
ved forsøg, og her kommer Zenkers gode idé
ind: I stedet for at klippe antennetråden i stykker
og indsætte coax-kablet måske 4-5 gange før det
rette fødepunkt er fundet, vikler han fire løse
vindinger af tråden om en ferritkerne, som så
med lidt besvær kan rykkes frem og tilbage på
den underste, vandrette del af C-polen. Coax-
kablet er forbundet med 4 stramme viklinger til
den anden side af ferritkernen. 
På et tidspunkt når man til en perfekt tilpasning.
Antennens vandrette dele holdes oppe af et par
2 meter elektrikerrør af plastic, og som mast
brugte han en 10 meter lang fiberglas-teleskop-
mast fra et tysk firma. EZNEC angiver at anten-
nen er så at sige rundstrålende og har en fordel-
agtig lav udstrålingsvinkel på 24 grader. 
Man mærker derfor tydeligt forskel på signal-
styrkerne fra nære og fjerne stationer.

OZ November 2006 _______________________________________________________________________ 661

Hist og Pist

Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken12, 1.
2830 Virum
OZ5RM@qrz.dk
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Fra FK2 via OZ7IGY-Gruppen til DAVUS
Af Børge, OZ8T og Ivan, OZ7IS

Da nok de færreste af OZ's læsere ved, hvad
"DAVUS "er for noget, har vi valgt at præsente-
re denne forening, der nu med en stor indsats
har skabt fastere grund under fødderne på
OZ7IGY.
Det gik så op for os under forberedelsen til præs-
entationen, at der jo egentlig var en forhistorie:

Da danske hams sent i 1927 fik de to nye bånd:
10 og 5 m, var der garanteret ikke én, der havde
kunnet forestille sig, hvad et kunne udvikle sig
til! Og ikke én var klar til at deltage i den i hast,
af ARRL, arrangerede WorldWide 5 m Contest!
De to nye bånd var et produkt af Bølgelængde-
konferencen i Washington 1927.
Så der gik næsten 5 år, og så begyndte OZ2P,
Poul Poulsen i Odense at eksperimentere på 5 m,
og hurtigt blev der dannet en forsøgskreds, som
Gruppearbejde hed dengang, for Ultrakorte Bøl-
ger, og den fik betegnelsen FK2. OZ2P tog også
initiativet til oprettelse af en vandremappe med
tips, forsøgsresultater o.l. Den hed "Circular Let-
ters" og var "grænseoverskridende" - Englæn-
derne var meget langt fremme på 5 m.
Tidligere var Forsøgskreds 1, der havde antenner
på sit arbejdsfelt blevet dannet, men den levede
desværre ikke længe.
Det havde ellers været alle tiders område at
arbejde på!
Nogenlunde samtidigt kom FK3: "Udbredelse"
til; men også den havde en kort levetid.

Medlemmerne af FK2 var allerede fra starten
ganske godt spredt ud over landet. Efter at have
ledet dens arbejde i knapt et år, måtte OZ2P des-
værre slutte, og DR 096 Jørgen K Rasmusen over-
tog ledelsen, men på grund af arbejde, måtte
også han slutte, og så blev det DR 212, Henrik
Bram Hansens tur. 
Og så kom krigen.

Efter dette kig på gruppearbejde på det natio-
nale plan, må vi rette et blik på det samarbejde,
der samtidig fandt sted i vort fælles samarbejds-
organ IARU, der jo var blevet dannet i Påsken
1924 i Paris. Det endelige mål var at opnå inter-
national anerkendelse for radioamatørerne. 

DAVUS medlemmer fejrer OZ7IGYs 49 års fød-
selsdag på en bidende kold martsdag 2006!

Så vidt, jeg husker kunne IARU være til stede
som observatør i de internationale konferencer i
sidste del af trediverne.

ITU og Atlantic City 1947 
Efter afslutningen på WWII var det nødvendigt
med en fornyelse på næsten alle områder inden
for Telekommunikation, der var jo sket så mange
fornyelser under de mange års krig.
De "Forenede Nationer" havde etableret ITU =
International Telecommunications Union, og på
dennes første møde, der fandt sted i Atlantic City
i 1947 høstede IARU = International Amateur
Radio Union frugterne af 23 års intenst arbejde
for at opnå officiel status.

Vor status som tjeneste
I slutdokumentet : "ITU's Radio Regulations"
hed det på side  RR 1-9 således:
The Amateur Service
78 Amateur Service: A service of self-training,

intercommunication and technical investiga-
tions carried on by amateurs, that is, by duly
authorized  persons interested in radio
technique solely with a personal aim and
without pecuniary interest.



OZ November 2006 _______________________________________________________________________ 663

79 Amateur Station: A station in the amateur
service."

83 Experimental Station: A station utilizing
radio waves in experiments with a view to
the development of science or technique.
This definition does not include amateur sta-
tions."

Ovenstående er de passager i de internationale
aftaler, der fastlagde vort arbejde og vore rettig-
heder som eksperimenterende radioamatører."
IARU er stadig vort talerør under ITU-møderne,
og her er vi med i IARU's Region 1. EDR er en
aktiv medspiller under IARU's konferencer og
møder. På den måde er vi selv med til at påvirke
udviklingen

5 m ud - 2 m ind!
I Atlantic City konventionen var TV blevet allo-
keret der, hvor vort 5 m bånd lå, og i stedet fik vi
2 m. Denne overgang skulle finde sted den 1 Maj
1948. Men allerede fra 1. Januar 1948 kunne vi
begynde der, blot vi meddelte Generaldirektora-
tet for Post- og Telegrafvæsenet dette!
Vi fik den store glæde at kunne beholde 5 m
båndet længere end de fleste andre lande, nem-
lig til udgangen af 1950! [sådan her stod der i OZ
fra nov. 1950:

"Fra P. & T. har vi modtaget:
Som det vil være foreningen bekendt, er det ved
Atlantic City radioreglement bestemt, at den for-
delingsplan for radiofrekvenser træder i kraft
den. 1. jan. 1949 for så vidt angår frekvenser
over 27,5 MHz, 
Man finder det under disse forhold nødvendigt
at bringe de af radioamatørerne benyttede fre-
kvensbånd over 27,5 MHz i overensstemmelse
med de nu gældende Atlantic City bestemmelser,
hvilket vil medføre, at det nu benyttede fre-
kvensbånd 58,5 - 60,0 MHz må inddrages, og at
frekvensbåndet 28 - 30 MHz må indskrænkes til
28,0 - 29,7 MHz."

Underskrevet: Gunnar Pedersen.

OZ5AB, OZ7BQ(?) og OZ9AC ved kaffebordet
i 2-meterklubben i 1957

Med åbningen af 2 m båndet i 1948, fik vi et
"kraftcenter" omkring B&O i Struer, og i Køben-
havnsområdet blev det i "2 m Klubben" samar-
bejdet foregik. I radiofabrikken "Sonofon" i
Gentofte stillede ejeren, civilingeniør Kjeld Prytz
et lokale til vores rådighed! Klubbens sekretær
var Mogens Kunst, OZ5MK, og hans lødige og
udførlige referater i OZ bidrog til at også "resten
af" V- og U-HF interesserede kunne "følge med".

Ideen om et radiofyr.
Da vi skulle i gang med etableringen af OZ7IGY,
så OZ7IGY-gruppen dagens lys.
Den bestod af OZ5AB, Arne Bergstrøm - OZ5MK
- OZ6PA, Poul Andersen - OZ7BR, Jørgen K.
Rasmusen -  OZ7EU,, Poul Størner - OZ7G, Ger-
hard Hansen - OZ8T - OZ9R, Henrik Nielsen og
OZ9ROS, Gorm Niros.
I forsommeren 1958 sluttede Kaj Nielsen. OZ9AC
sig til OZ7IGY-Gruppen, og kort tid efter blev
OZ7IGY QRV på 70 cm, og det satte skub i aktivi-
teterne på UHF!
Efterhånden som arbejdet med at få fyret op at
stå og den indledende begejstring var overstået,
- og IGY projektet skulle jo oprindelig have slut-
tet med udgangen af 1958, - svandt gruppen ind
for til sidst at gå i opløsning, selvom 2m klubben
fortsatte til begyndelsen af 70'erne. 
(Sidste indkaldelse til møde står i OZ fra marts
1973.)
OZ9AC stod da, i det store og hele, alene med
arbejdet på de idelige transientskader på net-
transformatorer og en stadig mere nedslidt
OZ7IGY, helt frem til sidst i halvfjerdserne.

Nye tider.
På dette tidspunkt formeredes en "Initiativgrup-
pe" omkring EDRs Roskilde afdeling og UHF-
klubben OZ7UHF. Drivkraften var ønsket om
mere aktivitet omkring VHF arbejde i EDR, - og
formålet var at forbedre tingenes tilstand ved
selv at yde en aktiv indsats!
Det udmøntede sig over de kommende år i at
man gik med i redaktionen af VHF spalten, fik
placeret flere medlemmer i VHF udvalget, fik
formeret en gruppe der byggede nye fyr til
OZ7IGY på 144 og 432 MHz og senere formere-
de en DAnsk interessegruppe for Vhf, Uhf og Shf
- DAVUS.   Denne landsdækkende gruppe eksi-
sterede i en halv snes år, var med til at arrangere
flere Nordiske VHF-møder og udgav sit eget
blad. DAVUS døde også langsomt ud, - om end
navnet overlevede længere, eksempelvis i Julet-
esten, indtil SSA overtog denne for et par år
siden.
Da EDRs HB for et par år siden så pludselig stop-
pede sit engagement i OZ7IGY projektet, efter
47 år, - og på et tidspunkt hvor der skulle til at
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betales for både "husleje" og strøm, (som vi i
parentes bemærket, havde fået sponsoreret af
vore skiftende "værter" i de foregående 47 år!),
opstod der så helt oplagt et problem! Fyrpasser
nr. 2 kunne ikke overskue fremtiden uden hver-
ken sponsorer eller EDR i ryggen. Der blev så
taget initiativer fra forskellig side til at sikre fyre-
nes overlevelse. 
I de forløbne år havde der jo været "familiefo-
røgelse" flere gange, - så der nu var i alt 8 for-
skellige radiofyr at "brødføde", - med et efter-
hånden ikke ubetydeligt strømforbrug!

DAVUS II formeres.
For at koordinere de forskellige tiltag, for der
kom hurtigt både en del penge i kassen - og en
hjemmeside: www.oz7igy.dk , men også for at
forsøge at etablere en stabilt betalende gruppe
supportere på benene, - opstod ideen om at dan-
ne en regulær støtteforening. 
Da der var et vist sammenfald i personkredsen
omkring "gruppen til IGYens overlevelse" og
den gamle DAVUS gruppe endte det med at vi
videreførte det gamle navn i den nystartede
støtteforening.
Der oprettedes også en mailgruppe:

oz7igy@yahoogroups.dk 
for at vi kunne kommunikere og koordinere pr.
mail.
Da der var trommet tilstrækkeligt mange sup-
portere sammen i mailgruppen, (som i skrivende
stund er oppe på ca.50) enedes vi om at afholde
en elektronisk generalforsamling der fastsatte
vedtægten, kontingentets og bestyrelsens
størrelse og dernæst bestyrelsens sammensæt-
ning:
Formand og Fyrpasser: OZ7IS, Ivan
Kasserer: OZ1FTU, Søren
Sekretær: OZ1FDH, Claus
IT-ansvarlig: OZ6YM, Palle
Lokal kontaktperson: OZ2UD, Ernst

Og vedtægten kom, i al korthed, til at lyde såle-
des:

DAVUS formål er primært at samle midler til
OZ7IGYs drift.
Dernæst at støtte andre Danske, Færøske og
Grønlandske VUSHF radiofyr, videreføre DAVUS
kvartalstesten, samt støtte  initiativer der frem-
mer det seriøse VUSHF arbejde i det omfang der
er midler til det, i den nævnte rækkefølge.
Midlerne administreres af en bestyrelse på 5 per-
soner der vælges af medlemmerne, hvert andet
år i januar, på ulige årstal. Bestyrelsen konstitue-
rer sig selv med formand, kasserer, sekretær, IT-
ansvarlig  og fyrpasser. 
Midlerne tilvejebringes ved et kontingent på 150

kr. pr. år, gruppemedlemskab på 500 kr. pr år
samt ved at søge sponsorstøtte
OZ7IGYs hjemmeside bruges som talerør og
mailgruppen som foreningens demokratiske
forum.

I de snart to år der er forløbet siden starten af
DAVUS som støttegruppe, har rigtigt mange
givet en hånd med og vi har gennemført de mål
vi havde sat os, - bortset fra at få EDR ind som
fast samarbejdspartner igen!

SM6ESG (th) overrækker 666 S.Kr. og 10 Rubler,
indsamlet på ESRs sommerlejr 2006 til fyrpasser
OZ7IS. 

Det 9. fyr er kommet i luften på 3,4 GHz, den
første el-regning er betalt, huset er restaureret,
der er dannet en fond af overskuddet fra det i
OZ beskrevne 70 MHz transverter-projekt, som
nu er solgt i ca. 100 eksemplarer.
Til Januar vil DAVUS så igen holde Net-General-
Forsamling med nyvalg af bestyrelse, fastsættel-
se af kontingent og eventuelle ændringer af
vedtægten.
Hvis du vil være medlem af støtteforeningen
DAVUS og dermed holde OZ7IGY i luften i årene
fremover, kan det gøres ved at indsætte kr. 150
på: Registrerings nr.: 6610, konto nr.: 4243437.
Gruppe- og Klubmedlemskab kan tegnes for kr.
500. 
(DAVUS har ingen girokonto - kun NetBank!)       
Lige nu er vi ca. 25 betalende medlemmer og 3
klubber, hvad der i det lange løb kun rækker til
ca. halvdelen af strømforbruget, så nye medlem-
mer er mere end velkomne!
Det koster ikke noget at melde sig til OZ7IGYs
mailforum. Man skriver blot til: 

oz7igy-subscribe@yahoogroups.com 

Der er nu også, oprettet et generelt Dansk VUS-
HF diskussions og informationsforum som man
kan tilmelde sig på: 

DAVUS-subscribe@yahoogroups.com 

Og således blev det der oprindeligt var tænkt
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som en kort præsentation af DAVUS, til en læn-
gere udredning om den historiske udvikling og

grupperingerne bag OZ7IGY: Verdens ældste
nulevende amatørradiofyr!

Hvad er nu dette vil nogen sikkert spørge?
Allerførst: ESR står for Experimenterende Svens-
ka Radioamatører, men det er nok ingen større
hemmelighed at foreningens basis er i Skåne og
omegn. Målsætningen med foreningen er at øge
den tekniske viden blandt amatørradiointeresse-
rede. Derfor ordet Experimenterende i forenin-
gens navn.
Det er nok rigtigt hvis jeg påstår at foreningen
opstod som en slags modspil til SSA, i en periode
hvor vor søsterforening ikke lagde særlig stor
vægt på det tekniske, det Experimenterende.
I dag sidder ESRs formand, SM7EQL, dog som et
af de fem medlemmer i SSAs nye bestyrelse, så vi
kan vel betragte ESR som et supplement, for den
teknisk interesserede (Experimenterende) Sven-
ske Radioamatør.
Læs mere om foreningen på www.esr.se

Og så var der det med sommerlejren.
Det er jo sådan at der i mands minde har været
Svenske/Skånske deltager på de Danske sommer-
lejre.
Det har også været sådan at der i august måned,
de sidste tyve år har været et amatørradiotræf
et sted i Skåne. Senest Radioträff Syd 2005 i
nærheden af Ystad.
Kort efter sidste års træf indså arrangørerne at
der ikke ville blive noget RS 06 i august i år.
Det var så her tanken om at lave en sommerlejr,
efter Dansk model, opstod.
Tanken blev til handling og den første ESR som-
merlejr løb så af stablen i begyndelsen af Juni, i
ugen lige inden EDRs sommerlejr på Fyn.

Som eneste Danske deltager på ESRs sommerlejr
lovede jeg at lave en kort omtale af arrange-
mentet der i øvrigt var noget af det hyggeligste
jeg har været med til af den slags. For selv om 

der var overvægt af ældre herrer (med hang til
nostalgisk radiomateriel), der i anledning af
hedebølgen havde udskiftet de ternede skjorter
med T-shirts eller bar, bleg overkrop, så var der
dog både XYLs, harmoniske og et islæt af uden-
landske gæster, herunder Vasily, RA1AMW med
sin XYL, Alexandra, der her har anbragt gemalen
i lejrens gabestok. Det var belønningen for at
være lejrens markant mest aktive radiooperatør
på SK7ESR.

Egentlig var gabestokken opsat til skræk og
advarsel for de der eventuelt ikke kunne "føre"
sig, men til dette formål var den overflødig! 
Hver dag havde sit tema: Rævejagt og tilhøren-
de modtagere, simple trådantenner til portabel-
brug, med praktiske øvelser, hjemmebygget
udstyr o.s.v. Dertil udflugter, bl.a. til fyret på
Sandhammeren, Loppemarked, aktuvitetstester-
ne på 144 MHz og 28 MHz, diverse foredrag, fæl-
lesgrilning og levende musik.
Stedet det hele foregik var Löderups strandcam-
ping, øst for Ystad hvor vi havde fået et hjørne
med hytter, teltpladser, kort vej til stranden og
passende høje træer til antenneexperimenter.
Da jeg få dage forinden havde været på VHF
Field-day sammen med SM7EQL, Bengt var jeg
kommet til at love at tage min bærbare PC med
og give den korte version af foredraget om
OZ7IGY, past and present, på lejren. Det blev
man så glade for at SM6ESG, Morgan, spontant
indsamlede 666 Svenske kroner og 10 Rubler
som støtte til projektet. Det takker vi for i IGY
gruppen..
Samme Morgan sørgede for en af de mest beha-
gelige måder jeg nogensinde er blevet vækket
på: Kl. 7.30 sad kan på en stol få meter fra mit
natteleje og spillede Svenske låter på sin fløjte.
Jeg blev liggende til han blev træt og skulle
koge kaffe.
Jo, ESRs sommerlejr kan bestemt anbefales, og
grunden til at jeg gør det, er rygterne om at de i
alt 100 personer, der deltog, var så glade for
arrangementet, at arrangørerne har fået mod på
at prøve igen til næste år!
Måske et andet sted men efter samme koncept.
(En udførlig og rigt illustreret beretning kan fin-
des på: http://www.sm7eql.se/sm7/ )

Vy 73 de OZ7IS, Ivan

ESR Sommarläger den 4 - 9 juli 
O Z
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CContesting -
Conteststof -

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

Redaktion:

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

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

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

EDR's HF-aktivitetstester.

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

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

Regler: 80 m og 10 m testerne se EDR's hjemmeside
LOGADRESSER: OZ1GX pr post OZ1GX@qrz.dk eller OZ1GX@edr.dk  80 m senest d. 10. i mdr. 10 m NAC senest 1. onsdag efter testen. 

Tiderne i HF- kalenderen er alle i UTC.
Dato Tid Regler

November.
HOT Party - CW 19 1300-1700      OZ 11/2006
CQ WW DX Contest - CW 25-26 0000-Søn 2400  
CQ WW SWL Challenge - CW 25-26 0000-Søn 2359  
QRP ARCI Topband Sprint - CW/SSB 30 0000-0600      
December.
ARRL 160 Meter Contest - CW 1-3 2200-Søn 1600  
TARA RTTY Mêlée - RTTY 2 0000-2400      
Wake-Up! QRP Sprint - CW 2 0400-0600      
TOPS Activity Contest - CW 2-3 1800-Søn 1800  
ARS Spartan Sprint - CW 5 0200-0400      
28 MHz SWL Contest - CW/Phone 9-10 0000-Søn 2400  
ARRL 10 meter Contest - CW/Phone 9-10 0000-Søn 2359  
UBA Low Band Winter-Contest (1) - CW/SSB/Digi 9 1800-2200      
UBA Low Band Winter-Contest (2) - CW/SSB/Digi 10 0500-0900      
SKCC Sprint - CW 13 0000-0200      
Russian 160 Meter Contest - CW/Phone 15 2100-2300      
MDXA PSK DeathMatch - PSK-31/PSK-63 16-17 0000-Søn 2400  
OK DX RTTY Contest - RTTY 16 0000-2400      
Croatian CW Contest - CW 16-17 1400-Søn 1400  
International Naval Contest - CW/SSB 16-17 1600-Søn 1559  
QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Spr. - CW 17 2000-2359      
RAEM Contest - CW 24 0200-0959      
EDR Juletest SSB-1 26 0830-0930 DNT OZ 12/2005
EDR Juletest SSB-2 26 1515-1615 DNT
EDR Juletest CW-1 26 0945-1045 DNT
EDR Juletest CW-2 26 1630-1730 DNT
RAC Canada Winter Contest - CW/Phone 30 0000-2359      
Original QRP Contest - CW 30-31 1500-Søn 1500  
Stew Perry Topband Distance Challenge - CW 30-31 1500-Søn 1500  
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Conteststof

HOT Party
Man kan næppe kalde det en contest i almindelig
betydning, selvom man får point for sine QSO'er.
Det handler mere om at lufte gammelt udstyr, så hører
man klik og chirp på signalet er der stor sandsynlighed
for at det er en bedaget station der er kommet i luften.
Det er the QRP-CONTEST-COMMUNITY der inviterer og
står for arrangementet:
19th Homebrew & Oldtime - Equipment - Party, (HOT-
PARTY 2006)
Gæster: Operatører af hjemmebygget eller mere end
30 år gammelt udstyr.

Klasser:
A) TX og RX er hjemmebygget eller ældre end 30 år.
B) TX og RX er hjemmebygget eller ældre end 30 år.

En hjemmebygget eller veteran TX eller RX kan
kompleteres med en moderned kommerciel RX
eller TX.

C) QRP- TX med under 10W input eller 5W output,
hjemmebygget eller ældre end 30 år.

Dato: 19 november 2006 (3' søndag i november)
Tid/ frekvenser:

1300- 1500 UTC: 7010- 7040KHz
1500- 1700 UTC: 3510- 3560KHz

Mode: Single opr. CW, PA input under 100W i klasse A
og B
Opkald: "CQ HOT".
Rapport: RST og serie nr. startende med 001 på begge
bånd/ klasse.
Eksempel: 579001/A 

QSO-POINTS:
A B C
A 3 2 3 Class A: med A eller C = 3 points, med B = 2

points.
B 2 1 2 Class B: med A eller C = 2 points, med B = 1

point.
C 3 2 3 Class C: med A eller C = 3 points, med B = 2

points.
Ingen multiplier points.

LOG: Skal også indeholde en beskrivelse af det anvend-
te udstyr, max 40 ord.
Papirlog sendes til:
Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, Schlesierweg 13
D-38228 SALZGITTER, GERMANY
E-log: <dj7st(at)darc.de>
Elog i .TXT eller LM format.

Skærtorsdagstesten 2006.
Fra OX3XR Peter:
Jeg kan se i oz, at der står at LA6MA har fået kørt 31
qso'er og fået 82 point for de qso'er. Ifølge mine
opgørelser, så har der slet ikke deltaget nogen LA6MA.
Jeg har til gengæld indrapporteret 31 qso'er og 82
point for LA5RNA. Jeg går ud fra, at sættenissen har
været på spil, jeg beklager.

73 Peter OX3XR

Kommentar.
Ja, det kunne godt være sætternissen, men en kombi-
nation af små bogstaver i den font, som resultatlisten

er fremkommet i til mig, og mine øjne med en mindre
bygningsfejl, ja så smelter r og n sammen på afstanden
ind til skærmen og bliver til et m.
En såkaldt fejl 40, så det er mig der skal beklage.

5WQ

OX3XR’s flotte QSL-kort

SAC 2006.
Logge ankommer stadig i skrivende stund, 22 okt., dog
i en faldende rate.
Antallet af CW logge er nu omkring 750 og SSB logge
har passeret de 400.

Deadline er jo 31 okt. så der er endnu tid for dem med
de meget store logge, som typisk kommer de sidste
dage før udløbet af indleveringsfristen.

Indførelse af e-logge har betydet at en meget stor pro-
centdel af deltagerne indsender deres log indenfor
den 1' uge efter contesten.
Desværre havde jeg det uheld, at min mailbox blev
overfyldt, omkring d. 25-26 sept, og det har betydet at
en del logge blev afvist i de dage.
Vi har haft den uheldig kombination af, at afsender
har modtaget et retursvar om at loggen er modtaget
OK, uden at jeg har fået loggen.
Der er i forbindelse med websiden oprettet 2 depoter
for indgående logge, og det er forsendelsen derfra og
til min mailbox det er gået galt med.
Derfra er naturligvis efterfølgende hentet de fleste
logge jeg har manglet.
Check dit call på received logs listen:

<http://saclogs.oz5wq.dk>

Mange har dog sendt igen nogle dage efter, men jeg
tror der stadig er flere der har sendt deres log, og fået
den tilbage men ikke er blevet registreret hos mig.
Jeg har modtaget ca. 775 dobbelte eller flerdobbelte
logge.
Vi har et tilfælde med over 10 kopier af samme log!
Retursvaret, som bruger afsender adressen på en mod-
taget mail, fungerer måske ikke helt optimalt.
Vi kan se at nogle af de adresser, der sendes log fra, er
ubrugelige til et retursvar.
Foreksempel er netcafe og firmaadresser ikke så veleg-
nede, da afsender ofte ikke bliver gjort opmærksom på
at der er en mail til vedkommende.
Det kan være årsagen til at der ligger små 300 mails fra
mail master om uanbringelig mails.
Hackerne har naturligvis allerede øvet sig, men heldig-
vis endnu uden virkning.
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Antallet af papirlogge er heldigvis stadig faldende, og
dennegang er der ankommet omkring 100 stk.
Desværre ses flere eksempler på at man har fremstillet
en korrekt Cabrillo log, men sendt den som papirlog!
Det betyder at den igen skal tastes ind for at genopstå
som en elektronisk log, til behandling i check pro-
grammet.
Surt show.

På forunderlig vis ser det ud som der er en sammen-
hææng imellem papirlogge med mere end 500 QSO'er
og WORD eller EXCEL formaterne, som er ubrugelige i
check programmet og må bearbejdes, som nævnt
ovenfor.
Måske skyldes det at man anvender sorteringsfunktio-
ner i disse programmer, og efterfølgende leverer
loggen i det format, fremfor at redigere i cabrillofilen?
Kopiering af en cabrillo log over i en e-mail er en dårlig
ide.
Det er ikke hver gang det lykkes for mig, at overføre
den, i brugbar tilstand, til et tekst program.
Man skal derfor altid sende sin log som vedhæftet.
Jeg skal måske lige nævne at omtalte check program,
fremstillet af Thorval SM2EZT, er idag helt nødvendigt
for at kunne behandle de mere end ialt 1000 logge til-
sammen fra begge contester indenfor en rimelig tid.
Det er derfor at ALLE logge, før check, SKAL være i
Cabrillo format.
SM3CER Jan- Eric tager sig tage sig af den elektroniske
behandling af loggene, en fin gestus.

OZ1BIZ vedligeholder og udbygger websiden:
<http://saclogs.oz5wq.dk>,

hvor man kan følge slagets gang.
Først og fremmest at kunne se sin log modtaget.
Efterfølgende kommer "Claimed score" omkring dead-
line for contesten og sidst "Resultaterne" forhåbentlig
inden udgangen af 2006.

OZ4O og OZ5WQ konvertere papirbunkerne til brug-
bare Cabrillo logge, nok omkring 10.000 linier der skal
indtastes.
Skulle noge have lyst til at deltage i denne øvelse er
der rigelig plads, og da det er hjemmearbejde behøver
man ikke at bruge Rexona sæbe for at være med på
holdet, hi.

Contestaktiviteter fra DX- stationer/ ekspeditioner.
På adressen <www.ng3k.com/Misc/cqc2006> kan stati-
oner, der vil være aktive i nærmere specificerede con-
tester, 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 CW Contesten 25-26 nov. 2006 er for-
eløbig nævnt følgende:

Call Land Klasse Opr.
5A7A Libya M/M DJ7IK + flere.
9Y4AA Trinidad-

Tobago M/2 W6NV, KH6ND, 
OH2MM, N6TJ

CN2R Morocco SOSB/40m W7EJ
EY8MM Tajikistan SOSB/160m EY8MM
HC8N Galapagos M/M N5KO + flere
IH8P African ItalyM/M IT9BLB + fler

LZ9W Bulgaria M/M LZ team
P40A Aruba SOAB KK9A
P40W Aruba SOAB W2GD
TZ5A Mali M/M AA7A, G3SXW

G4BWP, G4IRN, 
GM3YTS, K5VT.
KC7V, KY7M

VK9AA Cocos 
(keeling) SOAB VK2IA

VP5W Tiurks and 
Caicos M/2 W7VV, VE7XF,

K7BTW
VP9I Bermuda SO WA4PGM
ZK1 South Cook TBD N7OU, W7YAQ
ZP0R Paraguay SOAB HP CX6VM

Resultet af 18' HOMEBREW & OLDTIME-EQUIPMENT-
PARTY (HOT PARTY) 2005

CLASS A TX & RX Homebrew or > 30 years old
all 80m 40m

9 OZ5DX 180 180 0 Drake R-4B / T-4XB (1969)
CLASS C QRP-TX (or -TRX) Homebrew or > 30 years old
19 OZ9KC 66 40 26 2x HB-TRX with DC-RX; 

PA 2N3553; 1W
24 OZ9QM 61 39 22 2x HB-TRX, DC-RX;

VFO-BU-DR-PA 
(2N3553); 1W

Det var alt for dennegang
Vy 73 Peter OZ5WQ

Resultater

Annonce
Århus Nord Camping

Gentagelse september side 559
Med en lysegul baggrundsfarve
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80m. aktivitetstest OKT

CW Points Multi Score
1 OZ7SKV 102 20 2040
2 OZ2NYB 95 21 1995
3 OZ1GX 91 19 1729
4 OZ4QX 84 18 1512
5 OZ1IVA 73 16 1168
6 OZ7XE 54 16 864

Fone
1 OZ2PBS 215 42 9030
2 OZ1GX 206 43 8858
3 OZ1IWJ 179 41 7339
4 OZ8SA 166 41 6806
5 OZ6KH 171 39 6669
6 OZ0PL 158 40 6320
7 OZ4FZ 159 39 6201
8 OZ5VY 166 36 5976
9 OZ7XE 148 40 5920

10 OZ0CP 160 33 5280
11 OZ7MKS 109 34 3706
12 OZ4QX 102 35 3570
13 OZ9EC 108 31 3348
14 OZ6VG 104 32 3328
15 OZ1IVA 105 28 2940
16 OZ1HYI 89 28 2492
17 OZ9IS 69 27 1863
18 OZ8YP 60 22 1320
19 OZ9HMN 56 19 1064
20 OZ1AWG 58 18 1044
21 OZ6PP 41 13 533

Klub fone
1 OZ7SKV 213 41 8733
2 OZ1ALS 212 38 8056
3 OZ2NYB 108 35 3780
4 OZ5VEJ 107 31 3317

QRP cw
1 OZ1IKW 143 20 2860
2 OZ8PG 120 18 2160
3 OZ5AEV 98 15 1470
4 OZ1BMA 79 18 1422
5 OZ5JC 65 16 1040
6 OZ0QRP 62 9 558
7 OZ8T 32 8 256

QRP fone
1 OZ8PG 235 39 9165
2 OZ8GW 180 35 6300
3 OZ1IKW 176 31 5456
4 OZ8T 64 16 1024

10m. aktivitetstest
OKT

Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ4DR 10 4 4599
2 OZ8SMA 5 2 1417
3 OZ2PBS 7 2 1368
4 OZ7HX 3 2 1223
5 OZ4QX 5 2 1212
6 OZ4TP 3 2 1113

Klasse B.
SSB
1 OZ3BEN 13 8 20035
2 OZ4DR 7 6 7534
3 OZ8SA 12 6 5360
4 OZ4NA 5 3 3305
5 OZ8FU 3 3 3148
6 OZ1ALS 6 2 3081
7 OZ2PBS 7 4 2572
8 OZ8WQ 4 3 2361
9 OZ9HMN 3 2 1131

10 OZ1GX 2 2 1121
11 OZ7FYN 4 2 1080
12 OZ7HX 1 1 555

Klasse C.
FM
1 OZ1GX 2 2 1156
2 OZ4NA 2 2 1045
3 OZ8SA 4 1 683
4 OZ3BEN 2 1 583
5 OZ7HX 1 1 555
6 OZ9HMN 1 1 541
7 OZ2PBS 1 1 527

Klasse D.
Dig.
1 OZ3BEN 2 2 2115

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ3BEN 0 20035 583 2115 22733
2 OZ4DR 4599 7534 0 0 12133
3 OZ8SA 0 5360 683 0 6043
4 OZ2PBS 1368 2572 527 0 4467
5 OZ4NA 0 3305 1045 0 4350
6 OZ7HX 1223 555 555 0 2333
7 OZ1GX 0 1121 1156 0 2277
8 OZ9HMN 0 1131 541 0 1672

Så kom vi i gang igen efter Field-day - i hvert tilfælde

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

Redaktion:
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Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

for 80 meter testens vedkommende. Det er dejligt at
se, at der stadig er nye calls med. Jeg savner stadigvæk,
at disse nye også sender deres log  til mig uanset hvor
mange qso'er der er kørt. -Send dem nu ind når i har
brugt tid på at deltage.
Det er også glædeligt at se, at 10 m NAC testen nu
også har afdelingernes interesse. - Fint!

I det hele taget er der blevet flere og flere, der er med
i vore  tester og det glæder både deltagerne der er

"fast" inventar, men også mig, der skal rette loggene.
Jo flere jo bedre.

Nå - vi høres ved  for sidste gang i år i december - uha
- er der allerede gået næsten et år. Ja, ja tiden går
godt, når man er i godt selskab - og det er man i test-
erne.  - Altså  på genhør i 80m testen den 3. og 10m
NAC testen den 7. december.

Vy 73 de 
OZ1GX, Gunnar

Island

The Icelandic Radio Amateurs Award (IRAA)
Diplomet blev første gang udgivet i Marts 1984

Generelt:
Diplomet er tilgængelig for licencerede Radio ama-
tører og SWL's uden for TF.
Contacts with stations which are /TF or TF/ is not valid
for this award.
Der er ingen tidsbegrænsning for QSO'erne.

QSL kort skal fremlægges for manageren sammen med
en komplet log over kontakterne..
Alle kontakter skal være fra det samme call område
eller fra det samme land hvis der ikke findes et call
område.

Gebyr for diplomet er 8 IRC eller  5.00 USD.

Regler:

Summen af point for bånd og mode:

Mixed mode kontakter, CW til SSB etc. og krydsbånds
kontakter er ikke gyldige, undtagen for kontakter via
amatør sattellitter..
Hver station må kun kontaktes én gang på hvert bånd
pr. mode som defineret i kolonnerne i skemaet hero-
ver.

Krav:
1.ITU zone 5, 9, 18-20, 27-29 98 points
2.ITU zone 1-4, 6-8, 21-26, 30, 31, 36, 37 48 points
3.ITU zone 10-13, 32-35, 38-40, 46-48 28 points
4.ITU zone 14-16, 41-45, 49-75 18 points

The award is printed for each applicant on a
297X210mmspecial Inkjet paper in three colors blue,
red and black. 

THE ICELAND AWARD
Diplomet er tilgængelig for alle licencerede Amatører
og SWL's.

Diplomet er belønning for at have kontaktet eller hørt
Islandske Amatør Radio Stationer inden for et kalen-
derår, der går fra 1. Januar kl. 00.00  til 31. December

BÅND CW RTTY SSTV SSB VIA 
SATTELLITE

1,8 10 8 8 6
3,5 8 6 6 4
7 6 5 5 3
10 5 4 0 0
14 3 2 2 1
18 4 3 3 2
21 5 4 4 3
23 6 5 5 4
28 7 6 6 5
50 8 7 7 6
144 48

8
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kl. 23.59 og kan derfor blive ansøgt om hvert år forud-
sat at de nødvendige kontakter er lavet. 

Der er ingen tidsbegrænsning for QSO'erne.

Krav:
Amatører uden for Island:
Kontakt med mindst 2 Islandske Amatør Radio Statio-
ner

Islandske Amatører:
Kontakt med mindst 7 Islandske Amatør Radio Statio-
ner

Bemærk venligst: Kontakter med stationer som er /TF
eller TF/ er IKKE gyldige til dette diplom.

Kontakter behøver ikke at være bekræftet, men en
liste, der viser alle QSO detaljer som kørt station, dag,
måned, år, tid, bånd, mode og rapport skal være ved-
lagt.
Første diplom udgivet til et DXCC land hvert år vil være
specielt påtegnet med enkelt bånd/mode og resultatet
vil blive påtegnet ved forespørgsel.
Startåret for diplomet er 1995.
Ansøgere skal være tilgået Diplom Manageren før
udgangen af Juni året efter ansøgnings året. (F.eks.
ansøgninger for 1995 skal være tilgået Diplom Mana-
geren før udgangen af Juni 1996)
Gebyr for "THEICELANDAWARD" er 8 IRC eller  5.00
USD.

Diplomet er for hver ansøgning printet på et specielt
297 X 210 mm Ink Jet papir i multi farver.

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION

Antenner og kabel
købes med fordel i 

din egen butik
Radioamatørernes Forlag ApS

Ring på tlf. 66 15 65 11

og få et godt tilbud

Diplomet blev udgivet første gang i 1995. 
Diplomet vil have forskellig udseende hvert år.

Alle henvendelser vedr. ÍRA Diplomer og ansøgninger
bedes sendt til:

ÍRA Awards Manager Brynjólfur Jónsson
P.O. Box 121, IS-602 Akureyri, Iceland
E-Mail: tf5bw@nett.is

Mere info omkring diplomerne og reglerne kan findes
på: www.ira.is

Vy 73' de OZ2LGD, Lone
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DX-ing og DX-nyt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Redaktion:

Løst og fast.
Sidste måned slap vi ON4WW's operations teknik ved
afsnittet om pileups.  

8. Pileups.
Når først du er ramt af DX jæger bacillen vil du ofte lig-
ge i pileups.  Når en sjælden DX station kommer på
båndene vil han hurtigt have en stor gruppe af ama-
tører, der gerne vil køre ham, til at kalde.  Efter hver
QSO vil hoben begynde at kalde DX stationen med det
samme og alle kalder oven i hinanden.  Dette kaldes en
pileup.

Ikke kun sjældne beliggende DX stationer kan afsted-
komme en pileup.  Ganske ofte er DX ekspeditioner
lavet for at aktivere lande (kaldet entities) hvor ama-
tørradio er næsten ikke eksisterende eller ubeboede
øer.  Formålet med disse ekspeditioner er at kontakte
så mange amatører i hele verden som muligt indenfor
en kort tidshorisont.   Derfor skal kontakter med disse
selvfølgelig være så kort som mulig for at give så man-
ge som mulig en chance for at køre en ny.  Så en eks-
peditionsdeltager er ikke interesseret i dit QTH, grej
eller navnet på din hund…
Hvad er så den bedste måde til hurtigt at komme i en
sjælden DX stations log ?

LYT, LYT og LYT igen.

Og hvorfor så lytte ?  Fordi dem der ikke lytter vil ikke
være så succesfulde som dem der gør.  En operatør der
lytter vil helt sikkert have større succes med at komme
igennem i en pileup og dermed komme hurtigere i den
sjældne DX's log.

Ved at lytte bliver du opmærksom på hvilken stil DX
stationen har og hvilken rytme han kører i.  Du vil også
finde ud af om DX'en kører split.  I lytte perioden vil du
samtidig have tid til at checke og dobbelt checke sen-
der og modtagersiden på din station:

- korrekt valg af antenne?
- Split funktion aktiveret?
- Sender (PA-trin) korrekt tunet på en ubenyttet

frekvens?

Det sidste bliver desværre ofte foretaget på frekvensen
hvor DX'en ligger.  Dette resulterer i en reaktion af det
såkaldte "politi" (kommer senere i kap. 12) og øde-
lægger muligheden for mange fordi DX stationen slet
ikke kan høres mere.
Før du begynder at sende så være sikker på at du har
DX stationens kaldesignal korrekt.
Ofte kommer vi i en pileup som konsekvens af en spot
på DX clusteret.  Ofte er disse spots forkerte!  Så være
sikker på at du selv har hørt kaldesignalet fra DX stati-
onen korrekt.  Dette vil forhindre dig i at modtage det
frygtede "Not in log", "None existing call" eller "Not
active that day" på QSL kortet.

En erfaren DX station vil benytte split hvis han kan
mærke at der er for mange stationer der kalder ham
og pileup'en dermed ikke bliver til at styre.  Ved at
benytte split vil hans transmit frekvens være klar og
alle der kalder kan høre ham fint.
En knap så erfaren DX station vil fortsætte med at køre
simplex og vil til sidst gå QRT fordi han ikke kan styre
pileup'en mere.  I den situation kan du selv spille en
vigtig rolle ved under din QSO med DX stationen.
Foreslå høfligt at det er tid til at køre split fordi der er
mange der kalder.  Andre DX'ere vil være glade for hvis
du kan overtale DX stationen til at skifte til split.

Her er de forskellige typer af pileup situationer:

A SSB simplex pileup.
Hvad er den mest effektive måde at komme igennem
en simplex pileup? (mange stationer der forsøger at
køre samme DX på samme tid).
- Vent på at den foregående QSO er HELT færdig.
- Timing er uhyre vigtig.  Du vil kun have beskeden

eller ingen succes ved at fyre dit kaldesignal af
umiddelbart efter den foregående QSO.

- Vent omkring 7 sekunder og send hele dit kalde-
signal en gang.

- LYT…
Der er mange indgangsvinkler til dette emne.  Det er
en erfaring du kun vil kunne opnå ved at lytte meget
til pileups.  Meget afhænger af den rytme som DX sta-
tionen kører med og hvor godt eller knap så godt at
han er i stand til at dechifrere kaldesignaler ud af bal-
laden.  Hvis du kalder umiddelbart efter den foregåen-
de QSO er slut vil dit kaldesignal drukne blandt de
mange der kalder på samme tid.  
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Dem der kalder i pileup giver ofte deres kaldesignal to,
tre eller fire (!)  gange efter hinanden.  Mens har DX
stationen formodentlig allerede svaret en af dem, men
ingen kan høre noget på grund af dem der kalder i det
"uendelige" uden at lytte.
Ved at vente de cirka 7 sekunder så vil majoriteten af
dem der kalder lige "trække vejret" og så er det tid for
dig at sige dit kaldesignal, en gang.  Derefter LYT.
- give dit kaldesignal relativt hurtigt, at strække det

fonetiske alfabet fungerer ikke. Oscar November
four Zulu Zulu Zulu Zulu er den korrekte måde hvis
det bliver sagt hurtigt. Ooooscaaaar Nooooveeee-
ember four Zuuuuluuu osv. Er spild af tid og gør ikke
læsbarheden bedre af dit signal hos DX stationen,
tværtimod !

- Brug altid det korrekte fonetiske alfabet når du kal-
der i en pileup.  Det fonetiske alfabet (Alfa til Zulu)
er netop lavet for at undgå fejl ved udveksling af
bogstaver eller ord.  En DX station lytter efter disse
unikke ord i pileup'en.  Hans ører er mærket af at
skulle pille både disse ord (og tal) ud mens træthe-
den øges.  Hvis vi afviger fra disse standard ord i det
fonetiske alfabet vil det bliver sværere for ham.
Ganske ofte i en pileup kan man bemærke at en DX
station netop misser det bogstav der var en afvigel-
se fra standard alfabetet, hvorefter han vil spørge
netop efter det.  F.eks.: Lima skærer lige igennem
men mange bruger London som alternativ.  Hvis dit
signal er meget svagt vil DX stationen formodentlig
forstå Lima men ikke London.  Flere eksempler: Bra-
vo - Baltimore, Echo - Easy (dårligt valg), Hotel -
Honolulu (dårligt), Juliett - Japan, Kilo - Kentucky,
Lima - London (dårligt), November - Norway
(dårligt), Oscar - Ontario/Ocean (dårligt), Papa - Por-
tugal (dårligt), Quebec - Quitto (dårligt), Romeo -
Radio, Sierra - Santiago, Tango - Toronto (dårligt),
Uniform - United/University (dårligt), Victor - Ven-
ezuela (dårligt), Whiskey - Washington (dårligt), X-
ray - Xylophone (dårligt), Yankee - Yokohama
(dårligt), Zulu - Zanzibar (dårligt).

Ikke alene forventer DX stationen de nøjagtige ord
men også visse konsonanter/lyde fra disse ord define-
ret ved antallet af stavelser.  Hvis en stavelse forsvinder
i static (QRN) kan han ofte rekonstruere ordet alene
ved at indsætte den manglende stavelse. De morsom-
me ord som ofte høres på HF/VHF lyder sjovt men er
ikke særlig effektive (Old Nose four Zenith Zebra Zinc
Zigzag).

- Hvis DX stationen kommer tilbage til dig med hele dit
kaldesignal og korrekt, så lad være med at gentage
dit kaldesignal i begyndelsen af din transmission.
Bare give ham en rapport.  Du kan slutte din trans-
mission med dit kaldesignal, men det tager tid og
bør undgås når du kører DX ekspeditioner.  Jo kor-
tere din transmission er des bedre også vil resten af
dem i pileup'en værdsætte at du gjorde det kort.
Den bedste måde er bare at give rapporten uden
yderligere informationer.  Det tager et sekund at
lave QSO'en  og DX stationen kan lytte efter andre
der kalder.

- Når du er i en pileup så lad være med at sende DX sta-
tionens kaldesignal, det kender han allerede… så
ren tidsspilde.

- Giv dit kaldesignal en gang.  To gange er maksimum
men kan ikke tilrådes.  I de tilfælde hvor DX statio-
nen ikke hører godt eller er uerfaren kan du gøre
dette.  Aldrig nogensinde tre gange.

- Hvis DX stationen kommer tilbage med brudstykker
af dit kaldesignal så læg vægt på den del af dit kal-
designal han ikke fik.

Eksempel:
QRZ, XU7ACV.
(ballade - 7 sekunders ventetid)
ON4zzzz
ON4zzzz, you are 59, QSL ?
QSL 59.
Thanks, QRZ XU7ACV

QRZ, XU7ACV.
(ballade - 7 sekunders ventetid)
ON4zzzz
4zzzz, you are 59, QSL ?
ON4 - ON4zzzz 59, QSL ?
ON4zzzz, QSL Tnx, QRZ, XU7ACV.

- hvis DX stationen kommer tilbage med et brudstyk-
ke af et kaldesignal der ikke matcher dit så vær stil-
le ! Igen vær stille.  DX stationen ønsker ikke at høre
dit kaldesignal hvis ikke han kalder efter det.  Hvis
pileup'en fulgte dette logiske princip kunne DX sta-
tionen logge mange flere.  Desværre er det MIG,
MIG og MIG attituden  der er fremherskende blandt
DX'ere.  Selvom de ved at DX stationen ikke kom til-
bage til dem fortsætter de alligevel med at kalde.

- Hvis DX stationen kommer tilbage med ordet
"ONLY" og så et brudstykke af et kaldesignal er det

ON4WW
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ensbetydende med at han allerede flere gange har
forsøgt at logge denne station, men på grund af
usportslig opførsel af pileup'en (som blev ved med at
kalde oven i stationen) har han ikke været i stand til
dette og har gentagne gange måtte bede om at
gentagelse af kaldesignal.

- Hvis en DX station siger "JA ONLY, Europe Standby"
så forventer han kun at høre japanske stationer.
Hvis du er i Europa, så kald ikke. Undlad også at sige
"Europe please" i pileup'en eller "What about Euro-
pe" dette skal bare ikke ske.

- Hvis du kører QRP (5 W eller mindre på CW, 10 W
eller mindre på SSB) så kald ikke med dit kaldesignal
efterfulgt af /QRP. Aldrig.  I de belgiske lovregler er
dette et ikke tilladt suffiks (og det gælder sikkert
også i andre lande).  Kun /P, /M, /MM og /A er tilladt.
Ofte hører man bare /QRP i en pileup uden at give sit
kaldesignal.  Nogle gange hører DX stationen dette
og må spørge efter hele kaldesignalet, igen tidsspil-
de.  Er du i en "ragchew QSO" må du selvfølgelig
gerne oplyse om at du kører QRP.

B. CW simplex pileup.
- De same ting som er nævnt ovenfor gælder også I en

CW pileup.
- Send aldrig "de ON4ZZZZ", men kun ON4ZZZZ.

Ordet de (i morse regi betyder fra) og det bidrager
kun til forvirringen når en DX station forsøger at
fange kaldesignalerne.

- Send aldrig "k" (invitation til at sende) når du kalder
en DX station.  Jo mere irrelevant information du
sender des større chance for at der opstår fejl.  Et
ekstremt tilfælde af hvad en transmission "k" kan
ende med når der kaldes en DX station kommer i
kapitel 13.  Hvis en station der kalder (dig) ikke sen-
der i en tidshorisont svarende til afsendelse af 2 bog-
staver, vil DX stationen vide at du er stoppet med at
sende.

- Tilpas din hastighed.  Når du har lyttet godt efter i
en pileup og kender den rytme DX stationen kører
med, så kan du hurtigt regne ud hvilke stationer som
DX stationen kører.  Tilpas din senderhastighed til
den gennemsnitlige hastighed som disse stationer
benytter.  Bare fordi en DX station sender med 40
WPM betyder ikke at han rent faktisk kører de stati-
oner der kører samme hastighed.  Ganske ofte tager
stationer der kører meget langsommere og i det
tilfælde er det en god ide at du ligeledes sænker
hastigheden.

- Hvis en DX station kommer tilbage med "ONLY" og
evt. slutter med "KN" betyder det at han kun vil
høre den specifikke station (eller har modtaget
brudstykke af et kaldesignal) han kalder.  Det er ofte
et tegn på at han er ved at tabe tålmodigheden for-

di der  er for mange udisciplinerede der kalder og
som bliver ved med at sende oven i den station han
forsøger at køre.

C. RTTY (og andre digimodes) simplex pileup.
At give sit kaldesignal bare en gang er normalt ikke
nok på digimodes. To gange er tilrådeligt men afhæn-
ger af hvor godt en DX station kan opfange kaldesig-
nalerne, så derfor kan det være nødvendigt at give kal-
designalet tre gange.  Sidstnævnte skal dog helst und-
gås.
Det er meget bedre at benytte en god timing og kalde
i det rigtige øjeblik.  Forhåbentlig vil DX stationen hur-
tigt skifte til split.

D. SSB split pileup.
Puha endelig kører DX stationen split, hvilken befriel-
se !  En befrielse fordi når man kører split vil hastighe-
den af antal QSO'er stige markant sammenlignet med
simplex.

Hvordan man hurtigt får en DX station i log, når han
kører split.
- LYT, LYT, LYT…..
- Ved gennemgang af ovenstående råd indenfor sim-

plex, vil der være en god del der også passer i split.
- Er din transceiver sat til at køre split ?
- Ved at lytte et par minutter før du sender vil du

forøge dine chancer meget for at komme i log på
bare et par få calls på de korrekte frekvenser.

Nogle radioamatører har gjort dette til en sport.  De
forsøger at komme igennem i en pileup med bare et
velvalgt call før de er i log.

Ved at lytte i nogle få minutter vil du:
1. Blive bekendt med den rytme DX stationen kører

med;
2. Finde ud af hvor meget split han lytter over (f.eks. 5

- 10 kHz op/ned) enten ved at DX stationen fortæller
dig det (sker dog ikke altid i høj grad) eller du selv
regner det ud;

3. Finder ud af om du har en chance for at komme
igennem pileup'en lige nu (kører DX kun japanere
lige nu fordi der er bedre konditioner dertil)

4. Finder ud af hvordan DX stationen bevæger sig
rundt i split vinduet;  Med andre ord begynder han i
den nedre del af vinduet og kører op og hopper han
så til bunden igen når han har nået toppen.  Eller
kører han tilbage ned igen når han når toppen ?

5. Bemærk de frekvens hop DX stationen laver når han
kører gennem pileup'en.  F.eks. i en SSB pileup på 10
kHz hopper han så 2 kHz mellem hver QSO eller er
det nærmer 3 eller 5 kHz?  Eller tager han nogle

Simplex og split operation
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stykker i bunden, før han hopper til midten og så til
toppen ?

Derefter:
1. giv dit hele kaldesignal en (1) gang;
2. og LYT.

Hvis du har fulgt ovenstående råd er det ofte ganske
nemt at placere et call på det rigtige tidspunkt og på
den rigtige frekvens.  Jeg vil vædde med at du bliver
mere succesfuld hvis du følger ovenstående råd end før
du gjorde?  Og nej, du behøver ikke et kW for at opnå
dette.

Igen: Når en DX station kommer tilbage med et brud-
stykke af et kaldesignal der ikke matcher dit, så vær
stille!   Dette punkt er vigtigt og behøver at bliver
understreget.  Hvis du kalder udenfor tur, selv under
split operation kan du komme til at ødelægge en
andens QSO og nedsætte hastigheden og rytmen for
DX stationen.  SÅ GØR DET IKKE ! også selvom du
hører andre gøre det! Vær en gentleman på radioen.
Hvis du ikke gør det - og lytter i stedet - vil du have en
gode chance for at høre den station DX stationen kal-
der og på hvilken frekvens!
Afhængigt af DX stationens evner til at fange kalde-
signaler i pileup'en er det tilrådeligt kun at give dit kal-
designal en gang.  Erfaringen vil lære dig det.  To gan-
ge er absolut maksimum og tre gange skal du aldrig.
Jeg gentager mig selv ved at sige at dette er et vigtigt
punkt.

Forskellige DX stationer har forskellige operationstek-
niker.  Nogle vil være mere efter din smag end andre.
Nogle operatører lytter efter numre for at gøre pileu-
p'en mindre.  Hvis det af DX stationen ønskede num-
mer ikke matcher dit kaldesignal: Så vær stille !

E. CW Split pileup.
- mange af de ovenstående pointer vedrørende SSB

split pileup tekniker gælder tilsvarende for CW split.
Læs dem venligst igen.

- Tilpas din senderhastighed til gennemsnitshastighe-
den af de stationer som DX stationen kører.  Det er
den hastighed DX stationen er mest tryg ved.

- Send dit kaldesignal en (1) gang og LYT.  At give sit
kaldesignal to gange er hovedløst på CW i de fleste
tilfælde.

- Hvis du beslutter at kalde to gange med dit kalde-
signal så skift til QSK mode (full break-in).  Ved at
benytte dette kan du høre hvornår DX stationen
begynder med at sende.  Du kan derfor afbryde din
transmission og benytte din anden VFO til at finde
den han kører.

F. RTTY (og andre digimodes) split pileup.
- Igen mange af de pointer der var i SSB split pileup

afsnittet gælder her.  Læs dem venligst igen.
- Send dit kaldesignal to gange.  Du vil hurtigt finde

ud af at når du giver det tre gange er DX stationen
allerede i gang med at give rapport til en anden.
Hvis du er heldig vil DX stationen gentage kaldesig-
nalet af den station han kører til slut i sin transmissi-
on.  Du kan så benytte din anden VFO til at finde den
han kører.  Ikke altid er man så heldig så det er der-
for vigtigt at høre fra begyndelsen af hans transmis-
sion.  Som ofte virker det fint bare at give dit kalde-

signal to gange.

Dette blev en større omgang og der skal også være
plads til andet i OZ end DX afsnittet, så der fortsættes
i næste nummer.

Som DX'er kan du også ofte "hente" en del nyt til sam-
lingen i og omkring de store tests.  Specielt hvis du på
anden dagen af en 48 timers test begynder at kalde
CQ, så vil mange der leder efter nye multipliere kom-
me og kalde dig.  Du kan blive forbavset over hvad der
kommer ind og kalder.  Mange gange er det stationer
man ellers kan ligge i timevis i en pileup i forsøget på
at komme igennem til.  Så har du modet på det så prøv.
Husk at når det er dig der kalder CQ er det også dig der
bestemmer farten.  En anden metode er at scanne bån-
det og snuppe de mange "godbidder" der dukker op i
de store tester som f.eks. CQWW RTTY, SSB og CW.
Igen på anden dagen i testen har de store kanoner som
regel været der og det er nemmere at komme igen-
nem.  QRM niveauet er samtidigt faldet da ikke alle
kan holde til 48 timers test i et hug.  Som så ofte før vil
der være meget at hente i ugen op til CQWW CW hvis
condx ellers vil arte sig, så drej på VFO'en, check
cluster, 145.400 og hvad der ellers er af informations-
muligheder.  Der er stadig små chancer for at køre lidt
på 10 og 12m, her hvor dette skrives medio oktober er
der med jævne mellemrum Afrika, Mellemøsten og
Sydamerika på 12m.  Ofte kan man høre en masse bea-
cons men desværre ikke mange aktive, det ændrer sig
dog med mere aktivitet i weekenden.  Der er også ved
at komme gang i de lave bånd nu hvor static (QRN) er
på vej ned og hvis du har antenner til 80 og 160m (og
er natteravn) er det her at der kan hentes meget nyt.
Erfaringen på 160m viser at der vil ofte være specielt
gode condx mod vest 1 time før vores sunrise og tilsva-
rende i retning mod dem der har 1 times tid til deres
sunrise.  Mens på 80m kan der være gode condx selv
efter at solen er stået op og du burde være i seng.
160m har (medio oktober) været godt til USA og Alas-
ka, 80m også med gode åbninger til HL og JA samt
Afrika.
De manglende udbrud på solen under minimum bety-
der også at forholdene skulle blive rigtig gode.  Følg
med i A og k index og hvis du finder at solarvind er
mindre end 400 km/s er det ofte ensbetydende med at
der kan være gode condx.
På midter båndene er der åbninger kloden rundt, men
der sker som regel ikke så meget midt på natten fra
20m og op, mens 30m er åbent døgnet rundt. 

Husk at du kan finde links nævnt i denne spalte på:
http://www.qsl.net/oz8abe/links.html

A3 - Tonga.
VK2GND er igen aktiv som A35GN 25/12 - 3/1 hvor han
primært vil være på SSB på 20 og 40m.  QSL via hans
hjemmecall.

CT3 - Madeira.
Både et tysk og lokalt team vil køre herfra i CQWW CW
så forvent en masse aktivitet herfra i og omkring test-
en.

CU - Azores.
OZ7FOC er QRV herfra 8 - 21/1 med en ferie operation
med CU2/ på sit kaldesignal.
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E5 - Cook Islands.
Frem til 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 indtil den19/11.  Der vil være
aktivitet på 10, 15 og 20m på CW, SSB og RTTY.  QSL via
hans franske kaldesignal.

FT5X - Kerguelen.
FT5XP skulle være tilbage på øen for en kort bemærk-
ning omkring 25-25/11.

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

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.
VE3EBN er QRV frem til 26/11 på CW, SSB og digimodes
på alle bånd.  

J7 - Domenica.
K3TEJ vil køre CQWW herfra som J79Z og vil ellers
udenfor testen mest være at finde på WARC båndene
og 160m.

KH8s - Swains Island.
Det forlyder at der skulle komme en europæisk baseret
ekspedition hertil I efteråret 2007 med blandt andre
YT1AD.  De lokale KH8'ere har allerede sagt at ekspe-
ditioner skal kontakte dem først inden de kan få lov til
at tage til øerne og at en tilladelse fra dem ikke forelå
på nuværende tidspunkt.

KH9 - Wake Island.
K7ZZ oplyser at en storm har smadret det meste på øen
og derfor kan man ikke få tilladelse til at køre derfra
lige med det første.

P40 - Aruba.
Der vil være megen aktivitet herfra som altid når der
er test.  Et W9 team vil køre der fra 28/11 - 5/12.  Et W6
team vil køre der fra 30/11 - 21/12 og begge vil deltage
i de contests der er i perioden.

PJ2 - Netherlands Antilles.
Et amerikansk team vil deltage I CQWW derfra som
PJ4A eller vil de udenfor testen køre med PJ4/ på deres
kaldesignaler.  QSL for alle via K4BAI.

S2 - Bangladesh.
EA3BT vil sammen med et spansk team køre herfra 10
- 16/1 2007 på alle bånd og modes.  EA3BT har allere-

de aktiveret D6 og TN med succes så derfor har Danish
DX Group valgt at støtte denne ekspedition.  Der er
lavet en hjemmeside på:

http://www.ea3bt.com/s21ea.html

EA3BT

ST - Sudan.
T98A kører som ST2A og har været I gang på mange
band og alle tænkelige modes men favorit mode er
stadig CW.  Han regner med 160m aktivitet hen over
vinteren.  QSL via T93Y.

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

TZ - Mali.
Et belgisk team forventer at komme i gang herfra 1 -
8/4 næste år.

V6 - Micronesia.
Frem til 18/11 vil JA7HMZ  køre som V63DX med fokus
på NA og EU på 160m men vil være i gang på alle
bånd.  QSL via hans hjemmecall.

VK9C - Cocos Keeling.
W0YG er igen aktiv herfra frem til den 20/11.  QSL kun
direkte via hans hjemmecall.

VP2V - British Virgin Islands.
12 - 19/2 vil AK0M komme i gang herfra  og deltage i
tests.

VU - India.
DJ3KR skulle være i Indien på nuværende tidspunkt og
frem til lige før jul.  Han kører som VU3JRA og vil del-
tage i CQWW CW på 80 hvis det er muligt.

VU7L - Lakshadweep.
Nu er det næsten sikkert at der kommer aktivitet her-
fra i løbet af januar.  NIAR holder HAM meeting 1 -
10/12 (bemærk de nye datoer !!!) på sammen måde
som med VU4AN er alle inviteret til at deltage.  På
hjemmesiden http://www.vu7.in/ er der allerede en
liste over tilmeldte til arrangementet og det ser loven-
de ud hvis de får lov til at sende derfra.  I flæng kan
nævnes DL7DF, K5VT, OH2BH, G3SXW og mange flere
kendisser.  Der skulle allerede nu være tilmeldt
omkring 50 udenlandske og 30 indiske radioamatører.
De fleste af dem der var med i VU4AN er også med
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Udbredelsesforhold
Måned: Nov/dec Solplettal Max: 26 Min: 0 Snit: 13
(tid: z, bånd: m)          OZ sr: 04:21  ss: 19:06 01/08 2006
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
A3 16:55 06:00 - - - 7-13 7-14 6-17 5-9 7 16

14-17 15-17
HK011:36   22:56 - - 13-14 13-15 12-16 24h 21-13 22-8 1-7
TU 06:18 17:58 - - 9-14 8-15 7-16 24h 17-8 18-6 20-5
VU7 01:15 12:42 - - 9-12 7-13 6-15 11-17 14-3 15-1 17-1

denne gang.  QSL vil blive via German DX Foundation
og man har valgt at lade sponsorer støtte hele arran-
gementet.  Danish DX Group har valgt at støtte den
kombinerede ekspedition og meeting.  Kaldesignalet
er oplyst til at blive VU7RG  og vil gælde for alle, såle-
des at man undgår at mange kører alle deltagerne på
samme bånd som det skete og man blev opfordret til
sidste gang.
Et team bestående af indere har fået tilladelse til at
køre herfra i hele december måned.

XT - Burkina Faso.
Et stort team vil køre på alle band og modes herfra 6 -
20/1 2007.  Der skulle snart komme en web side så vi
kan få lidt flere informationer.

XU - Cambodia.
E21EIC vil under CQWW køre som XU7ADE.

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

3B7 - St. Brandon.
I september 2007 vil der komme en stor ekspedition
hertil hvor man satser på at køre over 100.000 statio-
ner.  Mere om det når vi nærmer os..

3B8 - Mauritius.
OM0C er et slovakisk team der vil være QRV herfra 17
- 30/11 med fokus på de lave bånd og RTTY.  QSL via
OM2FY.

3X - Guinea.
UA6JR og RW3AX har været meget aktive på digimo-
des, SSB og CW som 3XM6JR og 3XD2Z.
De forventer at være aktive på alle bånd og er da også
mindst hørt fra 12 - 80m.  De vil være QRV i alle de
større tests hvis lejligheden byder sig.  QSL via UA6JR.

5A - Libya.
Så varer det ikke længe før det tyske team kommer i
gang herfra.  De skulle gerne være i luften når dette
nummer af OZ er hos dig og frem til 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 anten-
ner + solid power.  Hjemmesiden er stadig på
http://5a7a.gmxhome.de/  QSL via DL9USA.

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.

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.

7Q - Malawi.
G0JMU bliver igen aktiv som 7Q7HB på de 5 gamle
bånd på CW og SSB.  Der skulle være aktivitet frem til
ultimo januar.  QSL via G0IAS.

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



678 _______________________________________________________________________ OZ November 2006

Nye europæiske distancerekorder
På forskellige hjemmesider, bl.a. på den tjekkiske
http://home.karneval.cz/ok2kkw/dxrecords.htm , har
jeg fundet oplysninger om nogle nye distancerekorder
som er lavet på VHF, UHF og SHF og UHF i løbet af som-
meren 2006. Beregningerne af de angivne afstande
har jeg foretaget v.h.a. OZ2M's lille program LocCalc.
Beregningerne er baseret på WGS84. Du kan downloa-
de programmet fra Bo's hjemmeside:

http://rudius.net/oz2m/
under Tips & Tricks. 
Hvis vi starter på 70 MHz (4 meter) så har SV2DCD
(KN00NF) og CU8AO (HM49KL) gennemført en to-vejs
SSB-forbindelse via Es den 17.7.2006, QRB: 4405 km.
Dette må være både en Region 1-rekord og en ver-
densrekord på dette bånd.
Jeg har tidligere her i spalten nævnt 144 MHz-QSO'en
via Es mellem YO4FNG (KN44HD) og EA8AVI (IL28FC)
den 25.6.2006. Afstanden mellem de to stationer er
4292 km, og forbindelsen anses for at være en ny Regi-
on 1 Es-rekord (måske er det endda en ny Es-verdens-
rekord?)

Philippe, F2TU ved sin EME-antenne - en parabol med
en diameter på 7,8 m - som blev anvendt til 5760 MHz
rekord-forbindelsen med VK3NX. Philippe har et PA-
trin, der afgiver 35 W på 5760 MHz. RX-støjtallet er
0,68 dB (preamp med NEC32584).
Foto fundet på http://F2TU.perso.orange.fr/

På 3,4 GHz har SM7GEP (JO77IP) og GM4OGI (IO85DX)
gennemført en to-vejs CW-QSO den 21.9.2006. QRB:
1136 km. Dette er sandsynligvis en ny Region 1 tropo-
rekord på dette bånd.
Endelig skal det nævnes, at F2TU (JN38LG) og VK3NX
(QF22MC) har gennemført en EME-QSO på 5760 MHz.
Dette er med sine 16467 km en ny verdensrekord. 
Forbindelsen blev etableret v.h.a. CW, og F2TU var 559! 
i Australien. VK3NX fik rapporten 529 i Frankrig.
QSO'en fandt sted 23. august 2006 kl. 05:05 UTC.

47 GHz førstegangsforbindelsen mellem OZ og SM

I september måned bragte jeg her i spalten beretnin-
gen om den første QSO på 47 GHz mellem Sverige og
Danmark. QSO'en fandt sted den 17. august 2006 kl.
1322Z, og blev gennemført af SM7/DJ6JJ/p Heino og
OZ7DX/p Vøgg. Via OZ7DX har spalteredaktionen
modtaget dette foto, der viser Heino - DJ6JJ, som stod
på svenskesiden af QSO'en. Udstyret på billedet består
af DB6NT-byggestene og en 25 cm PROCOM-parabol.
Foto via OZ7DX.

OY6BEC atter i luften
Takket være end ihærdig indsat fra det, som OZ7IS kal-
der "beaconværkstedet", er de to færøske beacons på
70,035 MHz og 50,035 MHz atter QRV. Begge har nu
kaldesignalet OY6BEC (6m-fyret hed tidligere
OY6SMC). Dette er sket med hjælp fra forskellige
hjælpsomme amatører. Bl.a. har OZ1BGZ doneret en to
element 4 meter -antenne i kraftig kvalitet. OY9JD, Jon
idriftsatte de to radiofyr i begyndelsen af oktober
måned på OY6FRA's QTH i Torshavn (IP62OA). 50 MHz-
beaconen kører indtil videre på OY6FRA's 6 element
yagi pegende mod Danmark. Begge beaconsendere
kører med 25 watt output. Siden idriftsætningen er de
blevet hørt her i OZ ved adskillige lejligheder. Specielt

VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:
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Båndrapporter

OY6BEC på 50,035 MHz kommer rimeligt konstant
igennem på iono-scatter(?) "krydret" med lidt meteor
scatter.

Beacon OY6BEC's nye 70 MHz-antenne doneret af
OZ1BGZ, Torben. Det er en Procom R4-3L, kraftig type
i aluminium, 22 mm elementer og 32 mm bom.
Foto: OY9JD.

Perioden medio oktober til medio november var
præget af periodevis meget gode tropoforhold på 144
MHz og båndene derover, hvilket kan ses af de (få) rap-
porter, som jeg har modtaget siden sidste deadline.
Lidt Es på 50 og 70 MHz er det også blevet til. Her er
hvad der er ankommet:

70 MHz:
På falderebet kom der et par aktivitetsrapporter fra 4
m-båndet. OZ2LD oplyser, at han kørte SV i en Es-
åbning den 22. oktober. Her er Christians rapport:
22-10-06: kl. 11:20 UTC SV1DH RX 519 TX 559 på fre-

kvens 70,200/70,100 MHz.

OZ3ZW, Torben forsøgte sig også i Es-åbningen den
22.10., men uden held. Til gengæld kørte han samme
dag S54M, 9A1Z og 2W0CDJ v.h.a. FSK441. 9A-statio-
nen kørte kun med 8 watt!

Endelig skal det nævnes, at OZ8T med hjælp fra OZ2LD
er blevet QRV på 70,450 MHz FM med en AP710 og en
lodret polariseret dipol i toppen af gittermasten. Bør-
ge kørte sine første QSO'er den 22.10., bl.a. med
OZ8SL. Velkommen på båndet Børge!

OZ8T's antenner. Den lodrette dipol til 70 MHz er pla-
ceret umiddelbart under de 2 x 6 elem. til 144 MHz i
toppen af masten.
Foto: OZ2LD

144 MHz tropo:
OZ5AGJ (JO56DG) har med sin IC-706 og 50w til en 9
elem. kørt følgende DX under efterårets gode tropo-
forhold:
13-09-06: OJ0LA DXCC nr. 53.
14-09-06: YL3GDF KO26.
17-09-06: OH1ND KP00. ES2RJ KO24. OH4LA KP20.
21-09-06: DF1CF JN57. OE5MPL JN78. DL5MAE JN58.

2E1HKC JO01. OK1GHZ JN79.
22-09-06: RW3LL KO64. RA3LE KO64. RA3LBW KO64.

LY2FN KO14. LY2SA KO14. YL2GJW KO06.
ES3RF KO29. LY2LE KO24. ES7GN KO28.
ES5PC KO38. OH7TE KP20. ES6RQ KO28.
YL2LW KO26. ES4EQ KO39. OH6MW KP20.
OH2LH KP20. OH4LA KP20.

23-09-06: YL2AI KO16. ES2RJ KO29. RW1AY KO59.
14-10-06: SQ9QU JO90.
15-10-06: OK2PVF JN99.

OZ4P (JO65GR), Flemming, som kører med en TM-255E
samt en 9 elem. 2 meter-beam har sendt denne rap-
port:
23-09-06: ES5AM  KO38GR  (ODX: 905 km), ES5PC

KO38, OH1ND KP00, ES5MG KO38. Alle var
RS56 til 59.

OZ4VW, Arne har sendt denne rapport fra de gode for-
hold i september måned. Alle distancer er over 700 km,

For 60 år siden
Efter en del rapporter om modtagelse af mærkelige
og uidentificerede signaler på 5 meter-båndet i
løbet af sommeren 1946 indeholder OZ fra novem-
ber 1946 for første gang en rapport om DX-modta-
gelse af identificerede amatørstationer på dette
bånd. Rapporten kommer fra OZ2UA i Esbjerg, der
om aftenen den 22. august 1946 havde sin 5 m
transceiver (en 0-V-1 superregenerativ transceiver
med rørene RV12P2000 og UBL21) kørende, mens
han sad og udfyldte QSL-kort. Han var ved at falde
ned fra stolen, da han pludselig hørte signalet "cal-
ling CQ 5 meter fone" fra I1FA. Lidt senere hørte
han I1DA med CW samt en station, der talte et sla-
visk eller romansk sprog. Han prøvede naturligvis at
kalde, men fik ingen kontakt. Han bemærker, at alle
stationer var præget af kraftig QSB. 2UA slutter sin
rapport med at skrive, at han er spændt på, om
nogle skulle have hørt ham kalde op den aften, og
han udtrykker håbet om flere solpletter.
Set i bakspejlet må man nok konstatere, at det ikke
var solpletter, der var den egentlige årsag til de DX-
forhold på 5 meter, som OZ2UA observerede den
aften. Der har sandsynligvis været tale om udbre-
delse via et sporadisk E-lag (Es). Tilsyneladende var
der ikke andre OZ'ere, som observerede denne
åbning, - de nærmest følgende numre af OZ rum-
mer i hvert fald ingen rapporter, som kan bekræfte
dette. Først i løbet af sommeren 1947 kommer de
første meldinger om 2-vejs DX-forbindelser via Es på
5 m mellem Danmark og en række europæiske lan-
de.
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og som man kan se er flere på mere end 1000 km. ODX
blev lavet 13.9., - hele 1489 km! Alt er kørt med SSB.
05-09-06: F4AZF JN39, HB9FAP JN46.
09-09-06: G4CQM IO70 1090 km.
10-09-06: OK2PVF JN99, SP7TEE JO91.
13-09-06: RA3LBK KO65 ODX: 1489 km, RA3LE KO64

1414 km, YL3GDF KO26 1007 km.
21-09-06: OK1DOZ JN79, YL3GN KO26 1007 km.
22-09-06: RN2FG KO04, YL3GDF KO26 1007 km,

RA3LE KO64 1414 km,  RW3LL 1472 km,
LY2FN KO14, YL3GDR KO26, LY2BJ KO25,
YL3AG KO26, ES5PC KO38 1058 km, ES7TA
KO28, ES6QB KO37 1075 km, ES8RD KO28,
YL2OK KO37 1016 km, YL2GQG KO06,
ES4EQ KO39 1051 km, OH2LH KP20 1026
km.

432 MHz tropo:
På 70 cm har OZ4VW kørt følgende DX på mere end
600 km, - alle med SSB:
10-09-06: 2E0KBJ/P IO93, G0UIQ JO02.
22-09-06: ES5PC KO38 ODX: 1058 km.

OZ9PP har sendt denne rapport fra de gode tropofor-
hold i september:
22-09-06: ES2RJ (KO29) CW, ES5PC KO38 SSB, YL2AO

(KO26), YL2LW (KO26) CW.

1296 MHz tropo:
De gode forhold i september og oktober gav OZ9PP et
par nye lande og lokatorer, nemlig:

22-09-06: ES5PC (KO38) og YL3AG (KO26), begge
med CW.

14-10-06: OK2BFH (JN99), OK2PVF (JN99), begge med
CW. QRB: 1010 km.

15-10-06: DB6NT (JO50) SSB

Nyt om Eagle projektet
Som bekendt er den amerikanske del af AMSAT
(AMSAT-NA) i gang med et ambitiøst amatørsatellit-
projekt ved navn Eagle. Under det årlige AMSAT-NA
Space Symposium, der blev holdt i Foster City i Califor-
nien i oktober måned, godkendte AMSAT's ledelse en
foreslået revidering af projektet. I henhold til det revi-
derede projekt skal Eagle indeholde følgende kommu-
nikationsudstyr:
- En SSB/CW (og andre modes) transponder med

uplink på UHF (U-band) og downlink på VHF (V-
band). Det er målet, at systemdesignet skal tilgode-
se, at transponderen skal kunne anvendes af en
jordstation i 75% af et kredsløb, hvis man benytter
tilsvarende udstyr, som var nødvendigt til kommu-
nikation over AO-13 og AO-40.

- En SSB/CW(og andre modes) transponder med
uplink i L-båndet og downlink i S1-båndet (2,4
GHz). En jordstation, der kunne bruges i forbindel-
se med AO-13 og AO-40, skal kunne anvendes.

- Et lavhastigheds SMS-lignende text message system.
Det skal operere i U/V-båndene og være anvende-
ligt i 75% af tiden pr. kredsløb v.h.a. en lille termi-
nal på jorden.

Ovennævnte transpondere vil blive implementeret
som software definerede transpondere (SDX).

Eagle vil også medføre en såkaldt ACP (advanced com-
munications payload). Ved anvendelse af avanceret
signalbehandling og RF-teknik vil ACP give mulighed
for:
- talekommunikation via en uplink i S2-båndet (3,4

GHz) og en downlink i C-båndet (5,8 GHz) v.h.a. en
enkelt 60 cm parabol. Satellit-antennerne vil blive
elektrisk styrede for at reducere "spin-modulation"
af signalet. Desuden vil en uplink i L-båndet blive
stillet til rådighed. Denne uplink vil kræve en
særskilt uplink-antenne på jordstationen.

- højhastigheds datakommunikation, f.eks. strea-
ming video, ved anvendelse af en 2 m parabol til
S2/C-båndene.

AMSAT har til hensigt at udvikle og tilbyde et billigt
"jord-segment" for ACP-systemet.

Eagle projektlogo. Kilde: AMSAT-NA

Endnu er Eagle-projektet ikke nået langt ud over skri-
vebordet. En af de store udfordringer for AMSAT er at
fremskaffe penge nok til projektet. Alene udviklingen
koster store summer. Den totale udgift til projektet er
estimeret til ca. $600.000. Opsendelse af Eagle vil
muligvis kunne ske i 2010, hvis alt går vel og den for-
nødne kapital kan rejses.
Ovenstående oplysninger stammer fra www.amsat.org
og www.arrl.org 

HITSAT opsendt
Den japanske studentersatellit HITSAT blev opsendt fra
Uchinoura Space center den 22. september 2006 kl.
21:37 UTC. Opsendelsen skete med en raket af typen
M-V-7. Rakettens hovedlast var en forskningssatellit
ved navn SOLAR-B.
HITSAT er udviklet og bygget af studerende ved Hok-
kaido Institute of Technology. Den har form som en
terning med sidelængderne 12 cm, og dens vægt er 2,2
kg. HITSAT medfører en CW-beacon, der sender med
100 mW på 437,275 MHz. Desuden har den en FM-
transponder med uplink på 145,980 MHz og downlink
på 437,425 MHz.
HITSAT's kredsløb er solsynkront. Banen er ret elliptisk
med et perigæum på 250 km og et apogæum på 600
km. Inklinationen er 97,79 grader.
Yderligere oplysninger kan man finde på hjemmesi-
den:
http://www.hit.ac.jp/%7Esatori/hitsat/index-e.html
AMSAT har oplyst, at den nye japanske amatørsatellit
er blevet tildelt betegnelsen HITSAT-OSCAR-59 (HO-
59).

Satellitter
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Contestkalender
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
05. dec 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
12. dec 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
14. dec 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
19. dec 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
21. dec 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
26. dec 09-12 DNT Juletest 144 MHz
26. dec 12-13 DNT Juletest 1296 MHz
26. dec 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater

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

1 OZ1BEF JO46OE 66 38 798 33730
2 OZ6OM JO55EJ 22 17 994 15039
3 OZ6PI JO47VA 18 9 459 8521
4 OZ2PBS JO55XJ 21 7 335 5601
5 OZ1MG JO65CO 18 7 299 4869
6 OZ1MFP JO55PG 16 5 363 4731
7 OZ1AOO JO65GR 11 6 281 3961

ODX: OZ6OM - G4IGO (IO80NW) 994 km.
OZ6OM : Utrolig ringe aktivitet fra Østersølandene,
trods Hepburns Tropo index var højt!

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

1 OZ2LD JO54TU 35 22 1048 21496
ODX: OZ2LD - S57RR (JN65TM) 1048 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 18 6 779 5372
2 OZ1EBA JO45VX 19 6 334 5290
3 OZ2PBS JO55XJ 15 5 156 3608
4 OZ1MG JO65CO 10 4 163 2716

ODX: OZ2LD - G4DEZ (JO03AE) 779 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 34 28 743 27485
2 OZ2LD JO54TU 38 26 688 24985
3 OZ9KY JO45VX 35 25 787 24354
4 OZ9ZZ JO46QK 17 13 564 10673
5 OZ2GM JO56DT 7 6 378 4485
6 OZ9PP JO47VA 8 5 308 4218
7 OZ9GE JO66CB 6 4 140 2339
8 OZ7DX JO66DA 4 3 136 1674

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølge Klasse ialt,  september 2006
Nr. Call LocatorQSO Points

1 OZ9ZZ JO46QK 15 18310
2 OZ2TG JO65FP 13 11115
3 OZ1BGZ JO65AP 10 8328

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

1 OZ9ZZ JO46QK 10 7 350 13556
2 OZ1BGZ JO65AP 10 8 547 8328
3 OZ2TG JO65FP 8 6 532 6568

ODX: OZ1BGZ - SM0DFP (JO89VL) 547 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 1 1 262 762
ODX: OZ2TG - SM7GEP (JO77IP) 262 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 1 1 43 672
ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 5 4 237 4754
2 OZ2TG JO65FP 2 2 228 2355

ODX: OZ9ZZ - SM6AFV (JO67GQ) 237 km.

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

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

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 117 46 780 63581
2 OZ1MFP JO55PG 69 33 720 36930
3 OZ2PBS JO55XJ 72 31 601 32981
4 OZ7EDR JO55EJ 68 26 684 30935
5 OZ7SKV JO46ML 56 24 701 27479
6 OZ4VW JO45UT 43 26 672 25849
7 OZ1BZJ JO55RU 41 18 485 15309
8 OZ8ERA JO66HB 33 15 559 13830
9 OZ1MG JO65CO 33 15 567 12547

10 OZ5BD JO65AN 32 14 575 11697
11 OZ5ER JO65CT 28 14 472 11506
12 OZ9ZZ JO46QK 25 11 707 10734
13 OZ1AOO JO65GR 32 12 472 10344
14 OZ4P JO65GR 13 5 578 4206

ODX: OZ1DLD - DL6SBM (JN58AK) 780 km.
OZ1MG : Kom først i gang 1 1/3 time inde i testen. Jeg
vil starte senere resten af dette års tirsdags tester grun-

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:
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det opdatering af licens.  OZ5BD : Hørte YL2GJW men
kunne ikke køre ham øv :(

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

1 OZ9KY JO45VX 171 56 863 94758
2 OZ1BEF JO46OE 136 51 807 80108
3 OZ1IEP JO55XU 136 52 800 74077
4 OZ1ALS JO45VA 137 46 786 71090
5 OZ2GM JO56DT 31 15 615 14715
6 OZ9HBO JO46HF 39 11 811 13543
7 OZ6EI JO45TT 16 10 637 7949

ODX: OZ9KY - F5PEJ (JN09XT) 863 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 74 36 769 41749
2 OZ6HY JO45WA 59 28 682 31548
3 OZ2PBS JO55XJ 45 23 638 21132
4 OZ1MFP JO55PG 40 22 633 21020
5 OZ1BEF JO46OE 32 20 711 18701
6 OZ7SKV JO46ML 38 16 390 16061
7 OZ9ZZ JO46QK 35 16 572 13650
8 OZ2GM JO56DT 24 14 482 11967
9 OZ5ER JO65CT 27 13 414 10675

10 OZ9PP JO47VA 21 12 515 10165
11 OZ9GE JO66CB 23 12 387 9737
12 OZ1MG JO65CO 25 11 436 9116
13 OZ8ERA JO66HB 25 10 312 8689
14 OZ/SM6

EYH/M JO65BF 22 10 282 7837
15 OZ5BD JO65AN 14 9 319 6603
16 OZ1AOO JO65GR 16 9 281 6366

ODX: OZ1DLD - DF9RJ (JN68GS) 769 km.
OZ1DLD : God test med ekstra stor aktivitet, men for-
holdene var normale det meste af tiden. Der var dog
enkelte små åbninger.

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

1 OZ9KY JO45VX 124 56 864 74844
2 OZ1IEP JO55XU 102 51 823 57697
3 OZ2LD JO54TU 66 37 688 38459
4 OZ1FF JO45BO 23 14 443 12742

ODX: OZ9KY - DJ7GK (JN58VH) 864 km.

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

1 G4DEZ JO03AE 16 15 1774 15670
ODX: G4DEZ - OH6MIK (KP13XF) 1774 km.
G4DEZ : Interresting, some Ionoscatter, some good MS,

little tropo (only to Germany).

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

1 OK1RI JO60RN 139 61 1002 93914
2 DL0RSH JO43SV 113 49 816 63568
3 DA0T JO43VI 112 40 812 55732
4 DJ8MS JO64AD 104 41 768 53591
5 DL6BCT JO43LD 68 30 559 33656
6 LY2SA KO14LL 54 22 760 25412
7 DL5AG JO63CT 45 23 631 23481
8 DL1TX JO53AN 43 21 570 22913
9 SP2FAV JO94MA 27 21 832 21101

10 PA5DD JO22IC 25 14 659 19018
11 ON5AEN JO10VW 23 10 812 17163
12 LY2FN KO14XV 24 11 656 9715
13 DO6JSC JO53JV 12 8 412 6436
14 DO1BEN JO31MB 7 4 625 5101
15 DJ3AK JO52GJ 7 6 402 4889
16 DG0TM JO64BC 3 3 223 1784

ODX: OK1RI - LA2Z (JO59EJ) 1002 km.
ON5AEN : Nice propagation. Unfortunately I had to
stop cause TVI direction UK (worked with 150W).

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

1 DJ8MS JO64AD 94 49 1005 61989
2 YL3AG KO26AW 67 35 968 48456
3 DL0VV JO64AD 51 29 1152 38029
4 DA0T JO43VI 67 28 621 31528
5 YL2GJW KO06RM 41 21 750 27450
6 PA5DD JO22IC 20 11 951 16847
7 DL3ANK JO50NL 15 11 1302 15229
8 RX1AX KO59EW 19 12 722 13299
9 SQ2EEQ JO94JC 12 9 734 11013

10 LY2FN KO14XV 11 8 630 7572
11 SP1YSZ JO73GJ 7 7 820 6349
12 DJ3AK JO52GJ 8 6 402 5143
13 SP1MVG JO73FJ 4 4 822 4171

ODX: DL3ANK - OH1ND (KP00XL) 1302 km.
DL3ANK : ufb condx 1300km with 20watt and 2xhybri-
dquad

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

1 DJ8MS JO64AD 15 11 548 9695
2 DL0VV JO64AD 10 8 509 6456
3 PA5DD JO22IC 6 4 680 5215
4 DD7PC JN49AX 5 5 595 3972
5 YL2GJW KO06RM 1 1 278 778

ODX: PA5DD - SM7ECM (JO65NQ) 680 km.

EDR NORDIC JULY CONTEST 2006
Klasse C - 144 MHz Single operator
Nr. Call Loc QSO SQR Score ODX ODX [km] Rig
1 OZ1BEF JO46OE 82 41 59645 MM0CPS/P 837 TS711A/500W/17 el. yagi
2 SM7GVF JO77GA 36 18 21337 DB4BIN/P 641 1000W/9 el. 
3 LA0BY JO59IX 19 14 20403 G3VER/P 1141 IC821H/180W/2x9 el. yagi 520 mASL
4 SM7DIE JO76TH 18 15 12896 DF0YY 505 FT847/50W/4 el. quad
Checklog YL2GJW

Klasse D - 144 MHz Multi operator
1 OZ7SKV JO46ML 83 34 49767 OL2R 899 FT-847/100W/2x9 el. yagi

Klasse E - 432 MHz Single operator
1 LA0BY JO59IX 18 14 22433 G8OHM/P 1152 IC821H/120W/17 el. yagi
Checklog YL2GJW

Klasse F - 432 MHz Multi operator
1 OZ7SKV JO46ML 30 20 24446 OL7C 741 FT-847/100W/21 el. yagi
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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
Han citerer en almindelig teknik for indstilling af kor-
rekt prik-varighed (en priks varighed svarer til afstan-
den mellem prikker og streger indenfor ét tegn), nem-
lig at forbinde et ohmmeter til bug'ens terminaler.
Først indstil ohmmeteret på 100 % medens du trykker
på streg-kontakten. Indstil derefter det faste kontakt-
punkt for prikker indtil ohmmeteret viser ca. 50% ved
en serie prikker, som til sidst går på 100% når vibratio-
nerne ophører og prik-kontakten hviler på det faste
kontaktpunkt. Han foretrækker selv at kredsløbet luk-
kes på denne måde efter omkring 10 prikker. Flere
prikker vil give en lettere vægtning, og hvis kontakt-
punkterne ikke hviler på hinanden når prikkerne
ophører er prikkerne for lette. Færre prikker giver en
tungere vægtning, og hvis det er færre end 8 prikker
kan 'rettelse-af-fejl-signalet' ikke produceres (dette er
8 prikker).
Robert Hall, W9CRO, anbefaler: 
• Juster top og bundlejerne så kontaktpunkterne alle

er på samme niveau, og kun stramt nok til at side-
bevægelserne ikke bliver træge.

• Indstil stopskruerne på armaturet således: a) Juster
stopskruen på stregsiden så vægtstangen kun lige
rører 'dæmperhjulet'  (Formålet med dæmperhjulet
er at stoppe svingningerne). Derefter b) juster prik-
stopskruen så vægstangen vil svinge når den bliver
ført mod stopskruen, med en rask bevægelse af pad-
dlen omkring 3 mm.

• Returfjederen på armaturet må ikke være for
spændt, kun nok til at presse stangen tilbage mod
den højre stopskrue, og uden at prelle for meget
mod dæmperhjulet.

• Indstil prik-funktionen meget omhyggeligt: a) Sæt
vægten på stangen omkring ¾ af den langsomste
fart, Derefter b) tryk på prik-paddlen og hold den
der indtil bevægelserne stopper, og hold den fortsat
der medens du justerer kontaktskruen så den lige
laver god kontakt. Nogle tidligere justeringer kan nu
kræve omjusteringer.

• Indstil streg-funktionen: a) Indstil kontaktskruen
(som også er stopklodsen) så stregpaddlen bevæger
sig omkring 3 mm. Derefter b) Dens fjeder bør ind-
stilles så den kræver samme paddletryk som for prik-
kerne. (Fortsættes)

26. EUCW Fraternising CW QSO Party 2006
Tidspunkt Hvert år den 3. weekend i November.
18.nov 15-17 UTC 7010-7030 og 14020-14050 KHz

18-20 UTC 7010-7030 og 3520-3550 KHz
19.nov 07-09 UTC 7010-7030 og 3520-3550 KHz

10-12 UTC 7010-7030 og 14020-14050 KHz
Deltagere Alle amatør- og SWL-stationer i Europa. 

Klasser A: Licenserede medlemmer af EUCW-klub-
ber med mere end 10 W input eller 5 W out-
put
B: Licenserede medlemmer af EUCW-klub-
ber med QRP, mindre end 10 W input eller 5
W output
C: Andre licenserede amatører uanset effekt
D: SWLs

Udveksling Klasse A og B: RST/QTH/Navn/Klub/Med-
lemsnummer
Klasse C: RST/QTH/Navn/NM (non member)
Klasse D: Infos for begge stationer

Opkald CQ EUCW TEST. I contesten må hver station
kun kontaktes een gang pr. dag og bånd
(logges af SWLs)

Points Klasse A, B, C: 1 point pr QSO med eget land
3 points pr QSO med andre Europæiske lan-
de
Klasse D: 3 points pr komplet logget QSO

Multiplier Alle klasser: 1 multipunkt pr. dag og bånd
for hver kontaktet/logget medlemsklub

Klubber EUCW-medlemsklubberne er følgende:
AGCW-DL, BQC, BTC, CFT, CTC, CTCW,
EACW, EA-QRP-C, EHSC, FISTS, FOC, G-QRP,
GTC, HACWG, HCC, HSC, HTC, INORC, I-QRP,
ITC, MCWG, OE-CW-G, OHTC, OK-QRP, RTC,
SCAG, SHSC, SPCWC, UCWC, UFT, U-QRQ-C,
VHSC, YL-CW-G, 3A-CWG, 9A-CWG.
Medlemmer af disse klubber bedes specielt
deltage i testen.

OBS Når man har valgt egen club må man ikke
skifte til anden club under testen.

Logs Dato, UTC, Bånd, Call, sendt info, modtaget
info, samt krævede points for hver QSO.
Oversigtsblad med fulde navn, adresse, eget
call, pointsum, anvendte station og effekt
samt underskrift. Log skal være modtaget
senest 31. december hos:
Günther Nierbauer, DJ2XP, Illinger Strasse
74, D-66564  Ottweiler, Tyskland

Diplomer De tre bedste stationer i hver klasse modta-
ger et diplom.

Homebrew & Oldtime Equipment Party (HOT-Party)
Dato Søndag 19. november 2006 (altid 3. søndag

i november)
Tid/Frekvens 13-15 UTC 7010-7040 kHz og 15-17 UTC

3510-3560 kHz
Regler Se OZ-11/2005
Log Senest 15. december 2006 hos:

Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, Schlesierweg 13,
D-38228 Salzgitter

Eller E-mail: dj7st@darc.de



684 _______________________________________________________________________ OZ November 2006

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

Redaktion:

Når dette læses, er QRP-forum i Odense overstået for
denne gang og vinterens mange projekter nærmer sig.
Indlæg omkring hjemme byg modtages som tidligere
nævnt med glæde. Både store og små. Hvis de er for
omfangsrige til spalten her, vil jeg sende dem videre til
TR.

19. homebrew & oldtime equipment party
Under QRPCC,afholdes der igen oldtimer HOT-party,
søndag den 19, november. Det er på 40m fra kl 13 - 15
UTC og på 80m fra kl 15 - 17 UTC. Contesten er for
hjemmebygget grej, der er mere end 30 år gammelt.
Eller en kombination af udstyr, hvor mindst TX eller RX
er mere end 30 år. Se mere på http://www.qrpcc.de/

Nye Elecraft minikits
AF1 er et bredt anvendeligt audiofilter, som med for-
del kan bruges til ældre eller enkle modtage konstruk-
tioner hvor der mangler filtrering af signalet. En
omskifter, gør det muligt at vælge forskellige filter
karakteristikker. Med mulighed for at justere center
gennemgangs frekvensen mellem cirka 350 og 950 Hz.
Den er opbygget med almindelige komponenter hvil-
ket gør den attraktiv for ikke så øvede, der har lyst til
at prøve lidt mere selvbyg.

AF-1

WM1 er et picbaseret SWR og Watt meter, der kan tåle
op til cirka 140W. Dette er set i lyset af elecrafts PA-trin
for K2 stationen. Det er automatisk effekt skift mellem
tre trin 1,4W 14W og 140W. Selve SWR og power
udlæsningen sker primært via en LED-bar graf. Men
enheden har også en RS-232 serielport der giver mulig-
hed for overførsel til en PC. Der vil senere komme en
seriel - USBport converter.
AT1 41 dB step attenuator, som kan indstilles i trin af
1dB. Med et brugbart område fra 1 - 200 MHz.  Et sær-
deles praktisk redskab i forbindelse med bygning og
opjustering af modtagere med mere. Se mere på

http://www.elecraft.com/

VIVAT MORSE
VIVATMORSE er en Britisk radioamatør internet refle-
ctor, for brugere og supportere over hele kloden af on
air CW (morse code) på alle amatør båndene. For del-
tagelse på reflektoren skal man have kaldesignal eller
kunne vise at man har en seriøs interesse i amatør
radio. Medlemmer er velkomne til at diskutere radio
og tekniske emner ud over Cw hvis indholdet er rele-
vant for amatørradio. Se mere på:

http://groups.yahoo.com/group/VivatMorse/     

Krystaller for QRP frekvenser

AF4K, Bill Carling, er startet op med en mindre forret-
ning på Internettet, hvor han blandt andet sælger kry-
staller for HF QRP frekvenserne. Der er også mulighed
for at bestille andre mere eller mindre speciell fre-
kvenser, uden alt for store problemer. 
Se mere på   http://www.af4k.com/qrp_crystals.htm

Et audiofilter
New England QRP group har også sendt et nyt audio
filter kit (The NEScafe kit), på banen. Primært til brug
med de mange små TRX kits der kan købes forskelige
steder men også til at pifte en ældre station lidt op.
Den har omskifter styret variabel centerfrekvens på cir-
ka 400 - 1000 Hz og variabel båndbredde på cirka 70 -
1200 HZ. Der ligger en ganske omfattende byggevej-
ledning med mere på nettet. Kittet indeholder et dob-
beltsidet print med silkemaske alle komponenter med
mere, dog ikke kabinet. Kittet kan indbygges I en af de
kendte og berygtede Altoids æsker. Se mere på:

http://www.newenglandqrp.org
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Båndrapport
Der har været nogle få åbninger på de høje bånd.
Ellers er det 20m som har mest aktivitet.
80m er bedst her i den mørke periode, 3730 til analog
og 3733 til digital SSTV.

HAMFEST - VU7, 15-25 Januar 2007. 
Som omtalt i DX-nyt i sidste OZ vil der være aktivitet
fra Lakshadweep VU7.
UA3AB Andy deltager i  the Lakshadweep HAMFEST
Radio DX-pedition og vil være aktiv fra Agatti med
SSTV.
Øgruppen består af 36 øer i alt men aktiviteten fore-
går på tre af øerne Aggati,  Bangaram og Kadmat
Du kan læse mere her: http://www.vu7.in

JOTA 2006
Igen i år var der aktivitet fra spejdergrupper rundt
omkring i landet.
JOTA foregår altid tredje hele weekend i oktober. I år
blev den 49. Jamboree On The Air afholdt fra klokken
10:00 lørdag den 21 oktober og sluttede søndag den
22 oktober klokken 16:00.

Og der blev kørt flittigt SSTV på HF og VHF bånd.
Vejret var dejligt i år til de udendørs aktiviteter. Der var
flere som kørte på 2m i Københavns området og brug-
te de nu mange SSTV robotter både på 10m, 6m og 2m
flittigt.

Denne gang bringes et par billeder modtaget fra
OZ7TRS, Tingbjerg Radio Spejdere og OZ2CNO/J
Vi glæder os til næste års JOTA

Hos OZ7TRS er der rigtigt blevet varmet op under
loddekolberne.

OZ2CNO kalder CQ JOTA

WinDRM Digital Voice.
Hvis du er interesseret i at køre digital fone kan du lyt-
te efter WinDRM Digital Voice Net, de er QRV hver lør-
dag / søndag 20:00 UTC på 14.236 MHz USB.
I den nyeste WinDRM MELP version 3: windrm-19-mar-
06.zip, er bl.a. tilføjet at du kan følge hvor langt trans-
missionen er forløbet i procent, når du sender billeder.
Når du kører digital voice kan du optage ved at trykke
"Save audio" under Setup-Codec-MELP. Filen bliver
gemt som .mlp fil og kan konverteres til en WAV fil
med Cesco's "Audio Convert" program audioconv.zip.
Du kan læse mere og hente programmet her
http://n1su.com/windrm/download.html.

"Hello" radio event
"Hello"... Celebrating 100 Years of the Voice over
Radio Worldwide.  ARRL fejrer den 29 til 30 december
100 året for den første stemme blev sendt over radio.
Det var Canadieren Reginald Fessenden der var den
første som sendte en stemme over radio. Læs mere her:
http://www.hello-radio.org/historyofradio.html.
I den forbindelse vil dem der kører digital voice også
deltage med WinDRM og AOR modes.
Frekvensen bliver også her 14.236 MHz USB (J1E / J2E
HF digital voice).

Husk
The 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

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

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

Redaktion:

Syltetøjskrukken, der bed mig i hånden.
Kort tid efter kapitulationen i 1945 kom Ove fra Jakob-
sens radioforretning hjem fra Frøslevlejren, hvor han
og Jakobsen havde siddet i et par måneder efter at
have været taget af Gestapo. Så vidt jeg ved for våben-
besiddelse. Så snart jeg hørte om deres hjemkomst,
besøgte jeg Ove. Det var et rigtigt spændende sted, for
Ove havde sat sig i forbindelse med nogle af de tyske
soldater, som han tidligere havde handlet med om rør
og andet godt fra de tyske lagre. De var heldigvis ikke
blevet afsløret, og de havde nu i kaoset efter kapitula-
tionen lettere adgang til at fjerne ting, så de havde
forsynet ham med nogle meget spændende apparater.
Jeg husker bl. a. et meget fint eksemplar af Sadir mod-
tageren, R 87 (36,5-66,6 MHz), dele fra en fly-radar, og
en Wehrmachts-
Rundfunkempfänger ER 1 (100 KHz-22MHz). Denne
sidste beholdt Ove i mange år, mens han solgte alt det
øvrige til Svend Bech Hansen, OZ8AZ. Det var jo beg-
rænset, hvor meget han havde plads til i kvistlejlighe-
den. Nogen ekstra plads havde han dog skaffet sig ved
at lave en lille "hule" ude under skunken. Der havde
han så en bænk og et bord med målegrej og værktøj.
Man kunne kravle derind gennem en tapetdør i
væggen til venstre for kvisten. Senere hjalp jeg ham
med at bygge en noget større "hule" i skunken til høj-
re for kvisten. Til den kom man ind gennem klædeska-
bet. 
En vinterdag i 1945 mødte jeg hos Ove et meget mær-
keligt menneske, Egon. Jeg kom i snak med ham, og
han inviterede mig hjem for at se, hvad han havde af
grej. Han var vist midt i tyverne, men han boede stadig
hjemme hos sin mor. Til lejligheden hørte et loftskam-
mer, og da vi kom der op, følte jeg mig hensat til Alad-
dins hule. Der var masser af interessant tysk grej og
især en utrolig masse tyske rør. Han havde skilt modta-
geren fra en tysk Freya-radar ad og var begyndt at byg-
ge en super til 5 meter båndet af delene. Han var så
venlig at forære mig nogle rør, jeg havde jo ingen pen-
ge, og blandt disse rør var der et mærkeligt ét, som
hed RD 12 Tf. Det kom blandt amatørerne i Esbjerg til
at hedde "syltetøjskrukken", for det var, hvad det mest
lignede.

Al denne herlighed havde Egon skaffet sig ved indbrud
i et tysk lager i et lille firkantet rødt hus nede på hav-
nen, nær den bygning, som tyskerne havde opført i
den hensigt at lave en base for mini-ubåde. 
Skønt både Ove og Egon havde lavet sig en sender til
5 meter båndet en gang i 1946, blev ingen af dem
nogensinde licenserede radioamatører. Ove var dog
blevet medlem af EDR i 1944 samtidig med mig ved
den senere OZ3ER´s mellemkomst.

Mine syltetøjskrukker

Jeg havde nu en del tyske rør, dels de to RV 2 P 800,
som min mor havde konfiskeret, da hun så, at der var
hagekors på dem, men som hun gav mig igen efter
kapitulationen, og dels rørene fra Egon. Men da man
endnu ikke kunne skaffe data over disse rør, beslutte-
de jeg mig til at bygge et apparat til at optage rørka-
rakteristikker. Et af de første rør, jeg undersøgte var så
"syltetøjskrukken" alias trioden  RD 12 TF. Den fik 12
volt på glødetråden og 220 volt på anoden (jeg havde
desværre jævnstrømsnet), og jeg ændrede på gitter-
spændingen fra nogle batterier, og jeg aflæste anode-
strømmen. Men karakteristikken, som jeg tegnede op
på et stykke kvadreret papir, så helt forkert ud. Den
krummede faktisk den forkerte vej. Mens jeg undrede
mig over dette, mærkede jeg pludselig et kraftigt
"bid" i min højre hånd. Jeg var kommet til at strejfe en
af tilledningerne til røret, og en kraftig gnist var brudt
ud gennem isolationen og ind i min håndflade med et
meget smertefuldt brandsår til følge. Det gik op for
mig, at røret måtte være gået i selvsving med tilled-
ningerne som "lecherkreds", så jeg hentede et glimrør
og satte på. Ganske rigtigt, det lyste kraftigt blåt, i ste-
det for rødt, et kendetegn på "ultrakorte bølger", som
vi kaldte det dengang. Da jeg fik kureret vildskaben
med et par små modstande i gitter og anode, fik jeg da
også en flot karakteristik, der både bøjede den rigtige
vej og viste, at røret var meget stejlt, næsten 20 mA
per volt.
Jeg havde dengang ingen sokkel til røret, så jeg stille-
de det på hovedet og satte indmaden fra kronemuffer
på benene og lavede en 5 meter sender. Fra et togt til
"flakleit" radaren ved Femhøje mellem Sædding og
Hjerting havde jeg noget ret stift blåt coax-kabel. Jeg
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loddede noget tykt kobbertråd på det som en dipol og
stak det ud ad vinduet og fik den ombøjede ende af
kobbertråden til at gribe fat i et ventilationshul oppe
under taget. Derefter tændte jeg for strømmen og kør-
te af sted på cykel med en superreg i en cigarkasse en
god kilometer ud til den gamle jernbro for enden af
Nygaardsvej. 

Her kunne jeg så høre nettonen fra senderen hjemme
i Islandsgade. 
Jeg var 14 år og stolt som en pave, men snart efter
måtte jeg pakke det hele ned i skoletasken igen og
køre min vej, da en noget bøs herre i sort overfrakke
spurgte om, hvad jeg egentlig havde gang i. 
Det var mit første forsøg med en sender. 

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

Redaktion:

Om at skrive i OZ - honorar
På HB-mødet i oktober besluttede hovedbestyrelsen at
nedsætte det særlige honorar for originale tekniske artik-
ler, således at der fremover kun er en sats for bidrag til
OZ, nemlig 260 kr. pr trykt side i bladet.
Det er med beklagelse, at redaktionen tager denne
beslutning til efterretning. 
Ganske vist tror jeg ikke, at ret mange - om nogen - sæt-
ter sig til at skrive til OZ pga. honoraret; men for mig og
formentligt mange andre er forfatterhonoraret et kær-
komment tilskud til næste konstruktion eller til at give
XYL lidt kompensation for de timer hun har måttet sidde
alene i stuen medens eksperimenter og skriverier stod på.
Da opgaven med at skrive en teknisk artikel almindeligvis
er større, end når man skriver andet stof til bladet, har det
høje honorar været helt berettiget..
EDRs økonomi nødvendiggør imidlertid besparelser, og
det er nok ikke den sidste justering af udgifterne til OZ,
der gøres, idet produktion og forsendelse af OZ er langt
den største post på EDRs regnskab.
Jeg håber at nye såvel som gamle forfattere fortsat har
lyst til at berige deres medamatører med tekniske artikler. 
OZ skrives jo af amatørerne for amatørerne.
For en god ordens skyld skal nævnes at artikler, der er ind-
sendt inden HBs beslutning naturligvis bliver honoreret
efter den gamle takst.
Nu talen er på honorarer, så kommer man ikke uden om
at skattevæsnet i de allerfleste tilfælde tager en del af
honoraret. Jeg bliver af og til spurgt om mulighederne
for at undgå skatten. Det kan jeg naturligvis godt forstå,
men lige så naturligt skal gældende skattelovgivning
kunne overholdes, og så er mulighederne yderst begræn-
sede.
Ønsker man f. eks. en bog fra forlaget i stedet for sit hon-
orar, så er svaret, at man ikke på den måde kan undgå
skat, idet bogen vil blive betragtet som en indtægt, der
skal opgives til skattevæsnet. Tilsvarende, hvis man vil
donere pengene til eksempelvis handicapudvalget eller
den lokale afdeling.
Er en forfatter i gavehumør, så er det enkleste faktisk at
"donere" honoraret til EDR ved at meddele, at man ikke
ønsker honorar for sin artikel.
Det kan ske ved indsendelse af artiklen, eller når den har
været bragt i OZ. 

HR

Tillykke
Torsdag den 7. december fylder OZ6EI, Eigil Houga-
ard 80 år. 
I mere end 55 år har Eigil været medlem af EDR, og i
næsten lige så mange år har EDR haft glæde af Eigils
arbejdsindsats.
I 1963 var han med til at stifte EDR´s Nordals-afde-

ling, hvis formand han var, indtil han flyttede til Sol-
bjerg, og her blev det så EDR´s Århus-afdeling, der en
årrække fik udbytte af OZ6EI i form af sekretær og
aktiv rævejæger. På den skole, hvor Eigil en årrække
var skoleinspektør, blev elektronik et af de kreative
fag. 
Som aktiv DX-jæger ligger han langt over de 300 lan-
de, mange af dem opnået på CW, hvor han stadig på
forunderlig vis kan hente signaler ud af noget, der
for andre mest minder af støj.
Sammen med OZ1DD har OZ6EI i 10 år været aktiv
fra OZ9KY i NAC-testerne på 50 MHz.
I OZ har OZ6EI været forfatter til adskillige tekniske
artikler, og i de senere år har han sammen med
OZ5TG stået for redaktionen af contestresultaterne
på VHF/UHF/SHF.
For alt dette og meget mere et stort til lykke med
dagen.

OZ5TG, Verner og OZ5KM, Kjeld

Pokalen

På RM 2006 overrakte OZ7S EDR’s vandrepokal til
OZ1BGP som anerkendelse af Volmers mangeårige
arbejde i antenneudvalget
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EDR  FIELD DAY 2006
Ja, så er jeg færdig med min gennemgang af dette års
FD-logs. Deltagerne fordeler sig med 13 i klasse A og
12 i klasse B, hvoraf den ene dog ankom alt for sent.
Trods færre EDR-klubstationer var det samme delta-
gerantal som sidste år.
Jeg offentliggjorde som vanligt resultatet på RM, og
denne gang kan det udover DX-clusternettet også
læses på E.D.R.'s og Danish DX Groups hjemmesider. 
Antallet af dubletter er denne gang fordoblet:
Kl.A    1 dublet    til en pris á    30 minuspoints
Kl.B    1 dublet    til en pris á    30 minuspoints.
Jeg ser stadig frem til den årgang, hvor der ingen
dubletter er at finde for mig. 
Blandt de indsendte logs var der kun 4, der var helt
fejlfri. 10 logs fik flere points ud af min gennemgang,
og 10 fik færre. Årsagen var især invalide kaldesigna-
ler, og nogle bruger også gamle versioner, der ikke er
opdaterede med EDR klubkaldesig-naler. Selv om man
bruger logprogrammer, må man godt bruge sin sunde
fornuft.
Der var som vanligt indkommet en del gode checklogs,

der har konkurreret om diplomet for bedste FD-
checklog.
Jeg vil lige nævne, at det letter mit arbejde væsentligt,
når I bruger gode FD-logprogrammer. I år har 5 benyt-
tet FYNLOG, som er udviklet af OZ1ETP. Derudover har
5 benyttet OZ8GW's program, og HARBO-log udviklet
af OZ1IVA, blev benyttet af 15.  
I bør tænke på altid at have den nyeste version af pro-
grammerne, da de til stadighed bliver opdateret; så
jeres logs kan blive så rigtige som muligt. I kan jo bru-
ge den kommende vinter til at gøre jer fortrolige med
det program, som I vil bruge næste gang, så det "bare
er en rutineopgave", der skal udføres.
Når dette læses har alle deltagende afdelinger modta-
get et brev fra mig, hvori jeg redegør for, hvad jeg har
rettet i loggene. Dette brev bør ikke kun læses af afde-
lingsformændene; men især af de, der har  med Field
Day og deraf følgende logs at gøre.
Tak for en god Field Day og på gensyn i loggen i 2007.

Vy 73 de Allis, OZ1ACB

KLASSE A

TOTAL 80  Meter 40  Meter
1. OZ1SDB 2.056.054 OZ5ESB 101.018 OZ3FYN 347.634
2. OZ3FYN 2.022.378 OZ7KOL 63.392 OZ2AR 192.126
3. OZ2AR 1.266.742 OZ2AR 52.675 OZ5ESB 159.256
4. OZ5ESB 1.243.905 OZ1SDB 38.464 OZ1SDB 123.714

5. OZ9EDR 987.364 OZ5VEJ 35.700 OZ3RIN 86.966
6. OZ3RIN 736.716 OZ3FYN 35.075 OZ9EDR 29.484
7. OZ5DD 313.644 OZ3RIN 23.868 OZ3EDR 14.256
8. OZ5VEJ 247.392 OZ7J  20.184 OZ7J 13.283
9. OZ7J 226.176 OZ9EDR 16.337 OZ5DD 8.432

10. OZ3EDR 113.778 OZ5DD 12.285 OZ5VEJ 7.640
11. OZ7KOL 63.392 OZ3EDR 11.940

20  Meter 15  Meter 10  Meter
1. OZ1SDB 516.615 OZ3FYN 24.720 OZ3RIN 2.497
2. OZ9EDR 209.070 OZ9EDR 24.640 OZ9EDR 2.090
3. OZ3FYN 172.571 OZ1SDB 12.243 OZ1SDB 1.200
4. OZ5ESB 155.198 OZ7J 10.860 OZ3FYN 868
5. OZ2AR 131.128 OZ2AR 4.100 OZ7J 690
6. OZ3RIN 82.962 OZ5DD 4.011 OZ5VEJ 600
7. OZ5DD 63.540 OZ3RIN 1.512 OZ5DD 465
8. OZ5VEJ 30.015 OZ3EDR 342 OZ2AR 166
9. OZ7J 6.424 OZ5ESB 5

10. OZ3EDR 6.399

OZ7AMG har også deltaget i Field Day 2006; men deres log ankom desværre ret meget for sent.

TOTAL 80  Meter 40  Meter
1. OZ7MOR 347.750 OZ2NYB 24.387 OZ7MOR 60.944
2. OZ2EDR 321.668 OZ5THY 23.287 OZ5THY 42.780
3. OZ2NYB 279.801 OZ2EDR 22.824 OZ2EDR 41.205
4. OZ5THY 189.532 OZ8MW 18.678 OZ2NYB 37.056
5. OZ8MW 140.008 OZ7SKV 14.875 OZ5LKO 27.745
6. OZ7SKV 138.918 OZ5LKO 9.616 OZ7SKV 16.250
7. OZ5LKO 119.301 OZ7MOR 6.580 OZ0W 16.031
8. OZ8SOR 59.133 OZ5VF 6.310 OZ8SOR 6.390
9. OZ0W 45.630 OZ8SOR 4.296 OZ8MW 5.360

10. OZ7SKB 8.910 OZ7SKB 792 OZ8KOR 510
11. OZ8KOR 7.308 OZ8KOR 504
12. OZ5VF 6.310 OZ1ALS 71
13. OZ1ALS 464
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20  Meter 15  Meter 10  Meter
1. OZ7MOR 55.284 OZ2EDR 1.924 OZ2EDR 252
2. OZ8MW 21.543 OZ2NYB 1.072 OZ5LKO 180
3. OZ2EDR 19.906 OZ7MOR 385 OZ2NYB 154
4. OZ2NYB 16.986 OZ8MW 10 OZ7MOR 1
5. OZ7SKV 9.384 OZ7SKV 5
6. OZ8SOR 7.410 OZ8SOR 1
7. OZ0W 6.974
8. OZ5THY 4.623
9. OZ7SKB 3.726

10. OZ5LKO 3.287
11. OZ8KOR 1.140
12. OZ1ALS 135

Diplom for bedste checklog, lytteramatør: Ingen indsendte.
Diplom for bedste checklog, senderamatør: OZ8SA, Svend Bundgaard Andersen

FIELD DAY RESULTAT - 2006

KL. A 80-CW 80-Phone 40-CW 40-Phone 20-CW 20-Phone
OZ1SDB 40-18-2772 244-14-14672 30-20-2260 522-38-76760 437-86-160648 319-69-101085
OZ2AR 34-15-2235 302-20-27120 103-29-10237 610-42-98826 16-12-768 372- 62-105896
OZ3EDR 14-8-736 93-12-6060 56-25-4450 50- 8-2032 6-14-1750 23-13-1456
OZ3FYN 14-6-468 301-19-25175 442-50-76700 571-43-94772 128-32-16096 307-57-81852
OZ3RIN - - 293-18-23868 117-31-12431 196-36-32292 75-20-5960 224-46- 44114
OZ5DD - - 162-15-12285 - - 102-17-8432 - - 235-60-63540
OZ5ESB 36-18-2142 393-35-62545 47-22-3542 556-46-100326 21-14-1134 431-59-120655
OZ5VEJ - - 313-25-35700 - - 80-20-7640 10-8-368 118-37-22977
OZ7J 45-17-3196 92-12-6096 58-28-6608 24- 9-1107 - - 54- 22-6424
OZ7KOL 11- 3-240 451-29-55129 - - - - - - - -
OZ9EDR - - 193-17-16337 7- 5-165 165-34-24582 - - 609-69-209070

------------------------------------------------------------------------------------------

KL. B 80-CW 80-Phone 40-CW 40-Phone 20-CW 20-Phone
OZ1ALS - - 8-1- 71 - - - - - - 8-3-135
OZ2EDR 13-7-504 164-17-14943 14-11-770 202-30-28050 7-5-115 100-32-16480
OZ2NYB 100-26-9750 69-7-2548 155-33-17061 54-15-3825 100-27-9234 22-11-1155
OZ5LKO 7-4-168 101-12-6708 12-10-580 190-21-17577 15-9-639 22-10-1020
OZ5THY 31-17-1700 139-12-8436 51-21-3885 164-25-18625 - - 46-23-4623
OZ5VF - - 126-10- 6310 - - - - - - - -
OZ7MOR - - 80-14-6580 50-26-6292 216-26-24180 1-1-6 252-50-53900
OZ7SKB - - 30-4-792 - - - - - - 46-18-3726
OZ7SKV - - 173-17-14875 - - 127-26-16250 47-24-3960 25-10-1110
OZ8KOR - - 22-3-504 - - 16-6-510 - - 20-12-1140
OZ8MW 15-7-630 134-15-11385 7-6-210 47-14-3262 24-14-1232 86-29-11977
OZ8SOR - - 58-12-4296 26-19-1938 21-11-1221 - - 61-26-7410
OZ0W - - - - - - 149-23-16031 - - 74-22-6974
QSO's - multipliers - band score

KL. A 15-CW 15-Phone 10-CW 10-Phone TOTAL Opr.
OZ1SDB 24-11-1155 48-22-5852 - - 26-8-1200 1690-286-2056.054 7
OZ2AR 12-9-459 24-11-1694 2-1-11 9-1-72 1484-202-1266.742 10
OZ3EDR - - 9-6-342 - - - - 281-86-113.778 12
OZ3FYN 35-17-2907 71-31-10664 1-1-10 18-6684 1888-262-2022.378 14
OZ3RIN 3-2-52 17-10-1000 3-2-52 40-9-1809 968-174-736.716 11
OZ5DD - - 41-21-4011 - - 14-5-465 554-118-313.644 11
OZ5ESB - - 1-1-5 - - - - 1485-195-1243.905 6
OZ5VEJ - - - - - - 17-6-600 538-96-247.392 8
OZ7J 6-2-88 69-28-8904 - - 18-6-690 366-124-226.176 9
OZ7KOL - - - - - - - - 462-32-63.392 3
OZ9EDR 1-1-10 111-43-23650 - - 43-10-2090 1129-179-987.364 11

------------------------------------------------------------------------------------------
KL. B 15-CW 15-Phone 10-CW 10-Phone TOTAL Opr.
OZ1ALS - - - - - - - - 16-4-464 2
OZ2EDR 5-2-74 20-11-1221 2-2-26 8-1-71 535-118-321.668 6
OZ2NYB 10-4-232 14-4-304 4-1-13 10-1-64 538-129-279.801 5
OZ5LKO - - - - - - 7-3-180 354-69-119.301 5
OZ5THY - - - - - - - - 431-98-189.532 7
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OZ5VF - - - - - - - - 126-10-6.310 5
OZ7MOR - - 10-7-385 - - 1-1-1 610-125-347.750 6
OZ7SKB - - - - - - - - 76-22-8.910 6
OZ7SKV - - 1-1-5 - - - - 373-78-138.918 5
OZ8KOR - - - - - - - - 58-21-7.308 2
OZ8MW - - 1-1-10 - - - - 314-86-140.008 5
OZ8SOR - - 1-1-1 - - - - 167-69-59.133 4
OZ0W - - - - - - - - 223-45-45.630 6
QSO's - multipliers - band score

Normalt plejer vi i november OZ at
bringe en ret fyldig beretning om
årets repræsentantskabsmøde. De
seneste år har undertegnede haft
hvervet som dirigent, hvilket har
medført, at det har været meget
begrænset, hvilke noter jeg har kun-
net lave under selve repræsentant-
skabsmødet. 
Derfor har rapporten i OZ hovedsa-
geligt været baseret på det første
udkast til det officielle referat. Da jeg
i år endnu ikke har modtaget dette,
har det ikke været muligt at lave den
sædvanlige rapport; men i det føl-
gende gives en ultrakort beretning
om de væsentligste vedtagelser mv.
på repræsentantskabsmødet 2006.

Indledningsvis vil jeg nævne, at mødet fik et rigtigt
godt og positivt forløb, hvor det er mit indtryk, at der
ikke var utilfredshed med hovedbestyrelsens arbejde,
og hvor alle lagde sig i selen for at udstikke en god
kurs for EDRs fremtid.

Formandens beretning blev vedtaget med et stort fler-
tal, og det samme gjorde regnskabet. (Jeg husker ikke
de præcise stemmetal, men begge afstemninger var
enstemmige eller meget tæt derpå).
Som omtalt i rapporten fra HB-mødet er EDRs økono-
mi lidt trængt, og bl.a. på den baggrund vedtog RM en
kontingentforhøjelse på ca. 9 %, således at det almin-
delige kontingent fra 2007 er 595 kr.
Betalingen for at være en EDR-lokalafdeling ændredes
ikke. Den er fortsat 5 kr. pr medlem i afdelingen der
har et amatørradio certifikat, samt for afdelinger med
1-10 medlemmer 100 kr., med 11-30 medlemmer 200
kr. og 300 kr. for afdelinger med over 31 medlemmer

Der var fra hovedbestyrelsen kommet forslag til ved-
tægtsændringer, der havde til formål at justere og ret-
te enkelte uheldige eller forkerte formuleringer i ved-
tægterne. Bl. a. hedder det ikke mere en licens, men
man får i dag et amatørradio certifikat. 
Alle disse forslag blev vedtaget, et enkelt med en lille
ændring.

Forslaget om indførelse af en generalforsamling affød-
te en saglig debat, men forslaget faldt med 1 stemme
for, 29 imod og fire hverken for eller imod. 
Med tilsvarende stemmetal afviste RM forslaget om
ændring af kredsinddelingen.
Til kritiske revisorer genvalgtes OZ6OM og OZ8ND,
medens OZ5JQ blev valgt som suppleant.

RM udpegede følgende til at sidde i ApS bestyrelsen:
OZ1IKW, OZ3SW og OZ1BNN. OZ3QY blev valgt som
suppleant hertil.
Når det officielle referat, der i øvrigt udarbejdes på
baggrund af en båndoptagelse af hele mødet, er fær-
digt, vil det kunne findes på EDRs hjemmeside
www.edr.dk

HR

Indsamling på RM
I stedet for den sædvanlige indsamling på RM til han-
dicapfonden foreslog OZ1IKW, at der blev samlet ind
til DAVUS, der står for driften af OZ7IGY. Her overræk-
ker OZ1IKW (th.) indsamlingskassen med indhold til
OZ7IS

Repræsentantskabsmøde
Søndag d. 8. oktober 2006

OZ spot
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Deltagerkredsen var: 
Nuværende HB: OZ7S, OZ9AC,  OZ3SW, OZ1FHU,
OZ9QQ, OZ3MC, OZ7GZ, OZ2KS. Afbud fra OZ3MV og
OZ1IZL. 
Nye HBere: OZ1HYP, OZ3MM, OZ5KM og OZ1DUG Joa-
cim 
Herudover: Jette og Lone (fra kontoret) ,OZ2LGD
(webmaster), og OZ8XW (HR). 
Der var afbud fra teknisk redaktør.

Indledningsvis ordnede man en række praktiske ting
herunder rettelser og tilføjelser til dagsordenen, oplys-
ninger til de nye om, hvordan tingene foregår i HB,
samt gennemgang af ikke færdige sager fra tidligere
møder. Det tog derfor ganske lang tid inden man kun-
ne gå i gang med punkt 3 på dagsordenen:

Beretninger.
Formanden oplyste bl.a. at man deltager i Amatørtræf
Fyn.

Kontoret gennemgik listen over silent key. Det vil være
nødvendigt med en ny frankeringsmaskine, idet Post
Danmark indfører et nyt system.
QSL-centralen: Kontoret gjorde opmærksom på, at de
syntes, at der var visse problemer omkring QSL-centra-
lens virke i huset. Der udspandt sig en debat herom, og
formanden blev pålagt at tage sig af sagen evt. i sam-
arbejde med FU.

Museumsudvalget: OZ9AC overrakte OZ9QQ, som
bestyrer af HQ-stationen en portion QSL-kort sendt til
stationen som kvittering for forbindelser med sommer-
lejrens station på sommerlejren 1938.

Teleudvalget: Mødet med Telestyrelsen var blevet
afholdt i ugen op til HB-mødet og et af resultaterne
var at Telestyrelsen og EDR blev enige om, at der skal
indføres mulighed for at EDR kan afholde prøver.
Lovgrundlaget er sådan set på plads; men det kan ikke
blive en realitet før der er udarbejdet en bekendt-
gørelse. Det vil Telestyrelsen lave, og vi må afvente, at
dette sker.
Referatet fra mødet kan ses andetsteds i dette nummer
af OZ.

Sager til behandling
Kommissorium for informationsudvalget. Der var
fremsendt forslag til ændring i informationsudvalgets
kommissorium. 

Der var trængsel omkring bordet

Forslaget havde til hensigt at præcisere hvem, der har
ansvaret for hvad. Dette forslag blev vedtaget

Retningslinier, når en EDR-lokalafdeling  ikke opfylder
betingelserne for at være dette. I forlængelse af at
nogle lokalafdelinger havde fået besked på, at de ikke
mere var en EDR-lokalafdeling, var der fremsendt for-
slag til nogle retningslinier for den procedure, der skal
anvendes, når en afdeling ikke opfylder betingelserne.
Det kan f. eks. være, når ikke alle i bestyrelsen er med-
lemmer af landsforeningen, når afdelingen ikke ind-
sender afdelingsanmeldelse eller ikke betaler det af
RM fastsatte beløb afdelingen i henhold til EDR's ved-
tægter skal betale for at være en EDR lokalafdeling.
Ideen i forslaget var at sikre, at ingen lokalafdeling bli-
ver udelukket pga. fejl, og at sikre at EDR tilbyder en
lokalafdelingen hjælp til at få løst et aktuelt problem,
der betyder, at afdelingen ikke kan opnå godkendelse
som lokalafdeling. 
Dette forslag blev vedtaget

QRZ.dk Fra webmaster var stillet forslag om at lukke
QRZ.dk, men beholde domænenavnet til evt. senere
brug. Begrundelsen var at stedet hærges af mget
spam. HB besluttede at bibeholde tjenesten, men uden
spamfilter eller anden service til brugerne.

Økonomien: Fra foreningens kritiske revisorer, var
fremsendt nogle bemærkninger til EDR's regnskab, og
fra kontoret var fremlagt en budgetopfølgning pr.
dags dato. Begge papirer indikerede at foreningen
havde økonomiske problemer. Ikke at der var fare for 
at gå fallit inden næste måned, men at forbruget var

HB-nyt
Ved hovedredaktøren

HB-mødet 7. oktober 2006
På dette møde umiddelbart før repræsentantskabsmødet var ikke bare den siddende hovedbestyrel-
se indkaldt, men også de nye HB-medlemmer, så bordet i mødelokalet var for at kunne rumme alle

blevet forlænget med et par ekstra borde, så de 16 deltagere kunne være der. 
Der var mange ting på dagsordenen, og bl.a. på grund af forberedelser til næste dags RM-møde

nåede man ikke hele dagsordenen, men måtte, jeg tror for første gang i den tid undertegnede har
været med til HB-møderne, udsætte en del sager til næste HB-møde. 



En landsformand har mange gøremål under et HB-møde

større end indtægterne, og at der på længere sigt må
ske en tilpasning herimellem.
Der blev fra flere sider foreslået besparelser, og det
blev nævnt, at vi har behov for en strategi, der i løbet
af en rimelig tidshorisont skaber balance mellem ind-
tægter og udgifter.

HB besluttede at iværksætte nogle besparelser her. Det
blev vedtaget at nedsætte honoraret for tekniske
artikler i OZ fra 500 kr. til 260 kr. pr. side. Det gælder
kun for nye tekniske artikler. Artikler der er fremsendt,
men endnu ikke trykt i bladet honoreres med gammel
takst.
Man besluttede også, at HB-medlemmer og revisorer
ikke mere skal være kontingentfrie, men betale almin-
deligt kontingent til EDR.
Det blev besluttet at undersøge, om OZ kan trykkes bil-
ligere i udlandet.
Endvidere blev nedsat et udvalg, der skal fremkomme
med en mere langsigtet strategi fro hvorledes der brin-
ges balance i økonomien.

Godkendelse af afdelinger: Hvidoovre og Odense City
blev godkendt som EDR-lokalafdelinger.

Mødedatoer: Det kommende års mødedatoer for HB-
møder blev fastsat til:
13. januar, 12. maj, 19. august og 6. oktober (RM-møde
7. oktober)
Bemærk at HB - bl.a. under hensyn til økonomien -
valgte kun at afholde endags møder.

Mødet sluttede med at den ny HB konstituerede sig i
udvalg og andre poster. Konstitueringen fremgår af
kolofonen i dette nr. af OZ og kan i øvrigt ses på EDRs
hjemmeside:

www.edr.dk. 
Her kan det officielle referat fra HB-mødet også læses.
Ovenstående er blot at betragte som min rapport fra
mødet.

HR
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De afgående HB-medlemmer
Farvel
I forbindelse med HB-mødet og RM afgik hele
fem af HBs medlemmer. 
Ved middagen lørdag aften efter HB-mødet sag-
de OZ7S tak for deres indsats for EDR og over-
rakte en hilsen fra foreningen. 
Som hovbedredaktør vil jeg også gerne takke de
fem for det samarbejde vi har haft. 
På billederne er de fem fanget under deres sidste
repræsentantskabsmøde som HBere. 
Flere af dem fortsætter som RMere så forenin-
gen kan også fremover nyde godt af deres
arbejdskraft.

OZ1FHU Preben, kreds 4 OZ3SW, Steen kreds 2

OZ9QQ Kjeld, kreds 6 OZ2KS Johannes, kreds 9OZ7GZ Lars,  kreds 8

Fotografen (OZ8XW) be-
klager, at Lars er blevet
“halveret”, men det var,
hvad der var  på billedet,
da kameraet blev tømt
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Dagsorden:

1. Velkommen
2. Prøvekrav til dansk 'novice' tilladelse - oprydning

blandt unødvendige prøvekrav
3. "Low entry level" tilladelse på europæisk plan -

prøvekrav og rettigheder
4. Frekvensområdet 7200-7300 kHz
5. Adgang til 60 meter
6. Adgang til 75 GHz båndet
7. Nye frekvenser i VHF området, f.eks. 220 MHz
8. EMC (forstyrrelser) - specielt implementeringen af

det nye EMC direktiv
9. EDR som afholder af prøver
10.Øvrigt til den nye bekendtgørelse om frekvensan-

vendelse uden tilladelse

Ad 1:
ITST bød velkommen i de nye lokaler på Artillerivej.

Ad 2:
EDR præciserede, at EDRs høringssvar bl.a. ang. opryd-
ning blandt unødvendige prøvekrav kun skulle
omhandle den ikke-tekniske 'D-prøve'.
ITST var i princippet enig med EDR og ville gerne se på
spørgsmålsdatabasen i forbindelse med den næste
revision af den relevante bekendtgørelse, idet fre-
kvensloven skulle behandles først. Tidsplan medio
2007.

Ad 3:
EDR ønskede ikke denne licens indført i Danmark, da
det ville kollidere med den danske kategori D. ITST
oplyste, at ITST har givet udtryk for, at Danmark ikke
kan støtte den ECC rapport om en "Low level entry"
tilladelse, som er under udarbejdelse i CEPT. EDR note-
rede sig med tilfredshed dette.

Ad 4:
ITST oplyste, at en mulig udvidelse af 40 meter båndet
til i alt 7000 kHz - 7300 kHz vil indgå i forhandlingerne
på World Radio Conference (WRC) ultimo 2007 under
agendapunkt 1.13, som omfatter replanlægning af 4 -
10 MHz båndet. ITST kunne videre fortælle, at der ikke
for nærværende var fælleseuropæisk støtte til denne
udvidelse; men da hele frekvensområdet 4 MHz - 10
MHz er under behandling på WRC-07, kan der muligvis
opnås andre frekvenser, f.eks. de af IARU/EDR foreslåe-
de frekvenser i 60 meter båndet.
EDR pointerede, at man naturligvis helst så begge ting,
d.v.s. udvidelse 7200-7300 kHz samt nyt 60 meter bånd,
blive gennemført. Nyt 60 meter bånd er dog det vig-
tigste.
ITST nævnte, at der skal være CPG/PT4-møde d. 24. -
25. oktober 2006 netop ang. punkt WRC-07 1.13. 

Ad 5
Behandlet under agendapunkt 4.

Ad 6
EDR ser gerne, at båndet 75.5 GHz - 76.0 GHz bliver
listet i de danske frekvenslister som i andre landes til-
svarende dokumenter.
EDR samler sagsakterne om sagen og sender til ITST,
som følger op.

Ad 7
ITST oplyste, at VHF-området ved 220 MHz er udlagt til
TV som primær tjeneste. ITST ser ingen muligheder for
amatørradiofrekvenser i dette område.

Ad 8
EDR havde på forhånd indsendt et forslag til set-up, så
EDR kunne bemyndiges til selv at afholde prøver. Det
var EDRs opfattelse, at hele lovgrundlaget var på plads,
således at en sådan ordning umiddelbart kunne iværk-
sættes. EDR betonede kraftigt, at en sådan ordning vil-
le være af stor værdi for rekrutteringen af nye radioa-
matører.
ITST oplyste, at det nuværende regelværk ganske rig-
tigt åbner mulighed for en sådan delegering af ansvar
og beføjelser til at afholde prøver; men der mangler en
fuldstændig nøjagtig præcisering af, hvordan en sådan
delegering i praksis skulle foregå. En bekendtgørelse
om dette er på ITSTs arbejdsprogram med forventet
udførelse medio 2007.
EDR pointerede endnu en gang EDRs stærke ønske om
en sådan ordning.
ITST nævnte, at ITST gerne ville afholde prøver overalt
i landet, idet der dog skulle være mindst 12 tilmeldte
prøvedeltagere for at økonomien kunne hænge sam-
men.
EDR og ITST noterede begge med tilfredshed, at par-
terne er enige om, at et sådant set-up med mulighed
for, at delegere afholdelse af prøver, er en god ide.

Ad 9
ITST nævnte, at den nuværende revision af EMC lov-
givningen kun var for 'apparater', ikke for sendeudstyr.
Der er kun få, markante ændringer, idet loven nu også
vil finde anvendelse for faste telenet, faste installatio-
ner samt delmontage + komponenter.
EDR tilkendegav en vis utryghed ved definitionen af
'komponenter', der tidligere i EMC lovgivningens tid
har været vanskelig. ITST noterede sig dette.
ITST oplyste, at EMC lovgivningen bliver fremsat sna-
rest i den nye folketingssamling som lovforslag no. 4.

Ad 10
EDR noterede med tilfredshed, at 4 meter frekvensen
70.2 MHz var kommet med i ændringsforslaget til fre-
kvensloven.
ITST fortalte, at frekvenslovsforslaget primært er udar-
bejdet for at åbne mulighed for anvendelse af Ultra
Wide Band (UWB) udstyr samt at lovliggøre små FM
sendere 87.5 - 108 MHz til brug f.eks. i bilen. Forventes
sat i kraft medio/ultimo november 2006.

Referart fra mødet mellem ITST og EDR
3. oktober 2006

Deltagere fra ITST: Pernille Springborg; Søren E. Nielsen; Peter Marlau Knudsen; Erik A. Hansen (dagsorden
punkt 8), Bo M. Schrøder (dagsorden punkt 8).

Deltagere fra EDR: Ivan G. Stauning, Hans O. Pyndt, Sven Lundbech.
Afbud: Christian M. Verholt, EDR. 
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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

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

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

Vores antenneprojekt ...
Det varer ikke længe, inden vi har fået antenner i masten.
Rotorplade, beslag, rotor, HF antenne osv. er stort set klar til at
blive monteret.
Og det vil jo være en oplagt mulighed, for at kalde Juleman-
den hen ad aftenen til vores kommende Julefrokost. :-)

Vi byder velkommen til syv nye medlemmer:
OZ5CPV - Daniel, OZ1MFC - Martin, OZ6PU - Jørn, OZ7ABV -
Laurids, OZ9ELS - Niels , OZØJS - Joachim og OZ2YTA - Nicolai.
Velkommen i klubben. :-)

Julefrokosten ... ja den nærmer sig jo.
Fredag den 1. december holder vi Julefrokost i Amager Afde-
lingen, hvor vi igen i år vil nyde den medbragte Julemad og de
dertilhørende "gyldne" Juledrikke.
Vi fyrer op under alle herlighederne og det gode humør kl.
18:30, med Julelys og Julemusik - og så skal der ellers Jules hele
aftenen og natten lang. :-)
Senere, vil vi efter at have spist os godt mætte, sende bud efter
Julemanden - vi vil simpelthen kalde ham op på radioen - og vi
forventer naturligvis at han kommer forbi, hele vejen fra Grøn-
land, og hilser på os alle - og medbringer nye radioer, Julesne
og hele molevitten. :-)
Efter gaveregnenen, går vi ombord i alle kagerne, konfekten,
lakridserne og opbygger vores energilagre, så vi kan holde
hyggen i resonans og levere den optimale effekt ... :-)
Lyder det fristende - ja ikke?

Kunne du tænke dig at deltage festlighederne, er du ganske
velkommen til at kontakte vores formand OZ9BD - Bjarne, der
tager imod tilmeldinger til Julefrokosten.

Program:
16/11 Vi holder klubaften.
23/11 Vi holder klubaften.

30/11 Vi holder klubaften.
1/12 Kl. 18:30 holder vi Julefrokost.
7/12 Vi holder klubaften.

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

Vy 73 de OZ1NE, Alex

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

Vi har i afdelingen været heldige at redde os nogen ældre, og
nogenlunde funktionsdygtige måleinstrumenter. Tak til bl.a.
Ernst OZ2UD og Carsten OZ1AZC, for en del af disse.
Dette har allerede båret frugt, idet vi mere og mere ser med-
lemmerne komme med noget teknik, som skal have en hjæl-
pende hånd.
Hvis du har et problem med en teknisk device, så kig forbi med
det, og lad os få varmet nogen af vores nye måleinstrumenter
op.

Test af OZ2JP Jens' nye 6 m antenne.
OZ2PJ og OZ4TGL hjælper til

Denne gang kan vi byde velkommen til 3 nye medlemmer.
OZ1IEZ, OZ8FM og OZ2MTV.
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Da vi nu ikke har været med her på siderne de sidste par måne-
der, må jeg henvise til medlemsmeddelelser, for foreningens
program. Vi siger på gensyn i OZ december.
Det ligger dog fast, at vores årlige aften med BETAFON vil bli-
ve afholdt den 5. december, der vil vise os de seneste nyheder
fra YAESU.  Alle er velkomne denne aften, og mon ikke der vil
være et godt tilbud.
Den 12. december har vi juleafslutning med Gløgg og æbleski-
ver, ganske som vi plejer.

Vy 73 de OZ8BF.

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Vand-
tårnsvej 106 , 2860 Søborg 
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30 
Formand: OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,9
tv. 2860 Søborg. Tlf.:39 69 62 62
Giro: 5 05 97 55 
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk 

Vandtårnsvej 106, 2860 Søborg
Efter mere end 30 år med adressen Theklavej, er det blevet en
realitet at Københavns Afdelingen flytter pr. 1 November 2006.
Nu forestår der en rimelig stor opgave og få stillet alting sam-
men igen, men på en mindre plads der bliver stadigvæk de
samme funktioner i klubben. Derfor bliver der ikke nogen
mødeaktivitet en tid fremover følg hjemmesiden www.hamra-
dio.dk .
Med hensyn til museet har HB sat OZ9AC og OZ7IS til sammen
med OZ1LNZ at finde de effekter som kan være med til at bely-
se radio amatørernes tekniske udvikling gennem tiden.
OZ7IS vil stille lokaler til rådighed for opbevaring af det udstyr
som ikke i første omgang kan udstilles, tilsammen giver det en
god måde at få bevaret en stor del af det indsamlede radio
udstyr museet råder over.

Program :
Mandag d 18 dec. 2006:
Her åbner vi klubben igen, det er samtidig en mærkedag NEM-
LIG 74 års fødelsesdag, derfor bliver der serveret Glögg og
æbleskiver - juleafslutning - fremvisning af nyindrettede loka-
ler.

Vy 77 de OZ5LH, Jørgen

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

Program 
16/11 Klubaften.Det tidligere annoncerede foredrag

"Præsentation af HPSDR" vil blive afholdt på et
senere tidspunkt.

23/11 CW-træning/genoptræning
7/12 Klubaften/bestyrelsesmøde
14/12 Juleafslutning med gløgg og æbleskiver og hyg-

geligt samvær. YL og XYL er meget velkomne.
Vi holder juleferie indtil 
4/1 Klubaften.  

Omkring Julearrangementer henvises til vores hjemmeside for
sidste nyt.

Program:
23/11 PIC projekter. Planlægning.
30/11 PIC projekt. LC meter/Rotorinterface.
07/12 Klubaften. Juleklip og oppyntning.
14/12 Juleafslutning med pakkebytning.

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

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

Så er EDR HVIDOVRE igen en EDR afdeling.
Ja , som De fleste nok har opdaget, så har vi ikke været med
her på siderne de sidste par måneder. Vi skal fra bestyrelsens
side beklage, at vi har været lukket ude af det fine selskab. Vi
indrømmer gerne, at vi har lavet en fejl, og ikke fået indbetalt
vores del at kontingentet til EDR i rette tid. Der er dog en del
misforståelser, som vi fra vores side gerne vil have rettet op på.
Vi skulle i starten af 2006 indsende hvor mange medlemmer vi
havde, og det blev sat ca. 20 medlemmer under, hvad der stod
i et internt arbejdspapir fra et møde afholdt mellem OZ7HVI
og OZ5EDR. Dette var der lidt skriveri frem og tilbage om, og
jeg ved ikke helt rigtig, hvordan man fra officiel side kan tilla-
de at henvise til dette dokument. Her sker det desværre, at vi
ikke får indbetalt det korrekte beløb, efter at have modtaget
en rykker dateret 2. juni med 14 dages varsel.

Den 30. august modtager formanden for OZ7HVI et brev, hvor
det tydeligt fremgår at vi ikke længere er en EDR afdeling.
LÆS smidt ud af EDR. Samme dag modtager mange medlem-
mer af OZ7HVI et brev fra EDR. Dette brev beklager EDR, at
EDR Hvidovre ikke længere er medlem af EDR. Formanden får
flere opringninger fra disse medlemmer, og kan ikke give dem
en god forklaring på deres brev, idet han uddelegeret arbejdet
omkring vores betaling til EDR.

Mange siger samstemmende, at det er da vist ikke den rigtige
måde at bevare sine medlemmer på, i en forening der ikke har
rigtig stor tilgang. Formanden kan kun give dem ret, og han er
selv ligeså irriteret over denne udvikling.  Hvorfor har EDR ikke
kontaktet ham, og forelagt hvad der ville ske, det kunne have
været gjort over 600 ohm, og hvis det var rigtigt at OZ7HVI
ikke ville være medlem af EDR, kunne man så ikke sende en
officiel udmelding. Det skete ikke. I stedet har vi brugt en mas-
se tid på skriveri frem og tilbage. Der er brugt mange penge
på porto, for at skrive til medlemmer hele 2 gange, og det hele
kunne have været klaret med et opkald til 1,00 kr. til forman-
den, der så straks kunne have forklaret, at der måtte være sket
en fejl, som straks ville blive rettet. Nå nu ikke mere om den
sag, men det vækker jo stof til eftertanke, over at man i stedet
for den lette løsning, bruger langt mere tid og penge end nød-
vendigt er. Nå sådan er vi forskellige til at løse konflikter.

Endelig så har denne episode, fået rettet op på hvem der skal
have QSL via OZ7HVI, og hvem der skal have det direkte. Det
var ellers ikke lykkedes via flere breve de sidste par år. Så
ønsker du at modtage QSL via OZ7HVI, og ikke har fået det før,
så giv lige en fra bestyrelsen besked.

I bedes også bemærke, at vi ikke længere opgiver vores post-
box, i vores adresse. Den koster nu en del penge, og vi har fra
bestyrelsens side besluttet, at opsige den fra 31. dec 06. Vi vil
ikke betale postvæsenet, for selv at afhente vores breve, så nu
kan de få lov at levere den direkte på Byvej.

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1DUG, Joakim Soya,
Blommevej 1, 3660 Stenløse
Tlf.: 4717 1122
e-mail. oz1dug@edr.dk

Kreds 2



696 _______________________________________________________________________ OZ November 2006

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.

Der er fuld aktivitet på vore klubaftener.

Onsdag den 13. december har vi traditionen tro gløgg og
æbleskiver. Vi håber at der kommer rigtig mange ….

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,
Vi er også aktive på Bornholmer repeateren på 145.650 MHz. 

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 ?

Program:
14/11 Helt almindelig klubaften!
21/11 Vi hygger os med hver vores små projekter.
28/11 Julen nærmer sig, og hermed også tiden for, den

planlagte ARRL test d. 29. december 
Vi overvejer at være med på det Nye Digital
modulation på HF denne Dag. Lad os mødes og få
planlagt forplejning OSV det bliver hyggeligt.

5/12 Vi fortsætter med at planlægge og drikker sikkert
også noget Kaffe.

12/12 Nær forestående Juleafslutning, men i dag bare
alm. klubaften.

19/12 Årets sidste officielle klubaften. Vi julehygger
med kaffe og æbleskiver.

God jul og Godt Nytår OZ1PAW

KØGE   OZ7HAM
Mødelokale: Kildemosegård, Hastrupvej 26.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00 - ?
Formand: OZ2JBR - Jens B. Rasmussen  Maglehøjvej 34, Varpe-
lev  DK 4652  Hårlev
Tlf.: 56 57 81 42  eller (bedst) 24 24 40 20
E-mail: post@oz7ham.dk
Homepage: www.oz7ham.dk 
Postadresse: Formandens adresse.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program:
5/12 Åbent bestyrelsesmøde.
11/12 Juleafslutning (NB-mandag!)
2/1 Første officielle mødedag efter jul og nytår.
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Joh !   Klubben eksisterer skam endnu, selvom undertegnede
beklager den manglende "indsats" i sidste nummer af OZ!

Afdelingens medlemmer opfordres til at komme til møderne
hvor vi også arbejder med lagerindretning af en masse nye
komponenter og udstyr. Kom og se hvad afdelingen har mod-
taget af interessante og gode ting. 

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: Reg. nr.: 34 30 Konto nr.: 1 62 50 39
Hjemmesidehttp://www.oz6frs.dk
E-mail:oz6frs@hotmail.com

Program:
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.

29/11 Klubaften.
6/12 OZ3SW Steen fortæller om HF SWR målebroer.
13/12 Klubaften.
20/12 Juleafslutning, som vi plejer med æbleskiver, kaf-

fe osv. Koner og kærester, eller hvad man nu har,
er også velkomne.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Høbjerg Forsamlingshus, Høbjergvej 3, 3200  Hel-
singe.
Mødeaften: Se nedenfor !!!!!!!
Formand: OZ1DQG, Leif Hede Kongensgavevej 13, st.th., 3200
Helsinge. Telf.: 48 79 84 62
Postadresse: 
E-mail adresse til formanden: leif-hede@webspeed.dk
Hjemmeside: www.oz9hel.dk

For øjeblikket holder vi åbent hver mandag, da vi har gang i et
AP2000-ombygningsprojekt.
Vi aftaler fra gang til gang om vi skal mødes eller ej !!!!
Er du interesseret, så mød op og hør nærmere vedrørende det-
te !!! 

Vy 73 de OZ6AAE, Jan

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:
21/11 Almindelig klubaften
28/11 Almindelig klubaften
05/12 Almindelig klubaften
12/12 Almindelig klubaften
19/12 Almindelig klubaften
Ændringer i program: Se vores hjemmeside - klik på kalender

Vy 73 de OZ1FET, Henning

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

Kreds 3

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7IS Ivan Gyllich Stauning
Bartholinstræde 20, 2630  Tåstrup
Tlf.: 43 52 33 14  
E-mail: oz7is@edr.dk 

Kreds 4



OZ November 2006 _______________________________________________________________________ 697

Der bliver stadig omrokeret og ryddet op i diverse effekter, der
opholder sig i klubhuset, og en masse gamle radio tidsskrifter
er blevet fordelt til interesserede medlemmer og modtage-
pladser!
Så mon ikke vi indtil videre får plads nok i klubhuset?!
Der er nu gang i diverse antenner og stationer, som er blevet
afprøvet under forskellige forhold og betingelser - og det hele
ser ud til at fungere ganske glimrende, på trods af loopens
noget flade forløb!
De første eksperimenter på 4 m er når dette læses formodent-
lig blevet afholdt - så må vi se om det er noget, der fænger?
Bemærk at vores juleafslutning foregår på Teaterbygningen
mandag den 11-12-06 fra kl. 18:00. Prisen bliver også i år ca.
150,00 kr. pr. person, og kassereren sender traditionen tro invi-
tationer ud i løbet af denne måned, hvis du af diverse uransa-
gelige årsager ikke har modtaget den, er du velkommen til at
kontakte klubkassereren eller hente tilmeldingen en klubaften
i klubben!!
Maden forventes også i år at blive leveret af Klippinge Slagte-
ren - på trods af at mandag er hans officielle fridag !! 

Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig
hver søndag (også sommeren igennem) kl. 20:00 på 145,475
MHz, hvor de fremmødte holder frekvensen varm med en ring
QSO.
Alle er i øvrigt velkomne til at stikke mikrofonen indenfor!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

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

Når dette læses, har OZ2JI og OZ5DX på oktobermødet gen-
nemgået principperne for afvikling af en korrekt qso.
Vi ser nu frem til det tidligere annoncerede foredrag med
OZ7IS, der vil fortælle om OZ7IGY.
Husk det er d. 30/11 kl. 1900 og alle EDR-medlemmer er hjer-
telig velkomne.
Program for 1. kvt. 2007 i OZ-dec.
Ingen afdelingsmøde i december.

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 (nederst i menuen)

EDR Foredrag!
Vi har overtalt OZ8NJ, Niels, til at holde foredrag om HF-anten-
ner i almindelighed. Kurset er et EDR foredrag, og alle er vel-
komne. Foredraget starter d. 6. december kl. 19.30.

HF Field-Day
Vi blev i år samlet nr. 6, hvilket må betegnes som værende
under det forvenede. Vi vandt dog 10 M igen i år. Vi er med
igen til næste år, gerne med en plads i top 3.

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

Program med forbehold for ændringer
22/11 Filmaften. Vi ser VUS FD 2006 + et par DX-

peditioner

29/11 Bilorienteringsløb. Se mere på hjemmesiden om 
tilmelding m.v.

6/12 Foredrag v/ OZ8NJ. Alle er velkomne. Se mere i 
boksen ovenfor.

13/12 Juleafslutning. Medlemmer og deres familie er 
velkomne. Klubben byder på gløgg og varme 
æbleskiver.

Vy 73 de OZ0J, Jørgen

ROSKILDE - OZ9EDR - OZ5W
Mødelokale: Foreningshuset, Vestergade 17, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1RH, Palle Preben-Hansen, Soderupvej 104, Åger-
up Mølle, 4000 Roskilde. Mobil 29  23 60 72
Postadresse: Vindingevej 12, 4000 Roskilde
Giro: 1 60 73 40
Hjemmeside: http://www.oz9edr.dk/

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.

Juleafslutning
Vi holder juleafslutning, torsdag den 14. december. Tag famili-
en med til en hyggelig aften med gløgg og æbleskiver. Giv for-
manden besked om hvor mange I kommer, så der ikke kommer
til at mangle æbleskiver og andet tilbehør.
Der er jule pause frem til den 11. Januar, men der er stadig
mulighed for lidt fællesaktivitet i SSA juletesten den 26.
december.

Kalender
23/11 Generalforsamling
30/11 Klubaften
7/12 Klubaften
14/12 Juleafslutning
11/1 Klubaften
18/1 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren

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

Program:
16/11 Tilrettelæggelse af forårsprogram for 2007
23/11 Teknikaften / byggeprojekt
30/11 Vi ordner QSL-kort
07/12 Almindelig klubaften
14/12 Juleafslutning med gløgg og æbleskiver

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

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

Kredshjemmeside: http//kreds5.edr.dk/
Kredsens e-mail adresse: oz5fyn@qsl.net
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Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1HYP Jørn Kjærgaard Pugh
Rangstrupvej 34, 6534  Agerskov 
Tlf.: 70 26 07 66  
E-mail: oz1hyp@edr.dk

Fælles byggeprojekter og interessante foredrag
(f.eks. vedr. medlemmernes egne hjemmeprojek-
ter), kræver at medlemmerne selv kommer med
idéer til indholdet. Derfor afholdes der et møde,
hvor idéerne om kommende tekniske aktiviteter
kan drøftes.

4/11-5/11: ATF 2006 i FKS-hallerne.
7/11: Almindelig klubaften.
14/11: Almindelig klubaften.
21/11: Bygge-/CW workshop-aften for interesserede.

VY 73 de OZ0LTT, Lars

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:
23/11 Projektaften
30/11 Byggeaften
7/12 Teknikaften
14/12 sidste klubaften i 2006 - vi julehygger.

Siden sidst og nyt:
Der trænger efterhånden til lidt oprydning i lokalerne og i
lagerrummet, måske skal der afsættes et par aftner til det.Det
der ikke kan bruges, køres bort og resten anbringes overskue-
ligt på hylderne i lagerrummet. Skal der samles et effektivt
arbejdshold?
Medlemmerne får kørt en del HF - det kan ses på den stak QSL
kort, der kommer ved hver forsendelse.
Husk at få antenneanlægget efterset inden vinteren - klub-
bens anlæg er efterset !
Torsdag den 5 oktober var der 10 m. test, det blev til et par
QSO er, men der prøves igen senere.

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 ons-
dage, og bortset fra  november, så vil det fremover være 1. og
3. onsdag i måneden kl. 19,30.
22/11: Klubaften.   
6/12: Juleafslutning med bankospil, æbleskiver og gløgg, og
denne aften er med XYL. Medbring en pakke til ca. 25,00 kr.
Tilmelding til formanden senest den 4/12-06. 

Juleferie til den 3/1-07. 

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

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.
23/11 Julegløgg og æbleskiver og pakkespil aften.
30/11 Klubbens byggeprojekt, MFJ QRP CUB 15M QRP

Transceiver, gennemgås og virkemåden forklares
af Nick OZ3TQ.

7/12 Sidste klubaften før jul.
4/12 Forårssæsonen starter.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

ODENSE - OZ3FYN - contestcall OZ5V 
Lokale: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M. Postadresse: Øks-
nebjergvej 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: 
20/11 kl. 19.30: Klubaften 
27/11 kl. 19.30: Klubaften 
04/12 kl. 19.30: klubaften 
09/12 kl. 18.00: Julefrokost, tilmelding i klubben senest

den 27/11. 
11/12 kl. 19.30: klubaften 
18/12 kl. 19.30: Julehygge med gløgg og æbleskiver.

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. 

Vy 73 de OZ1ZJ 

ODENSE CITY - OZ8FYN
Mødelokale: Pyramiden, Vollsmose Alle 30B, 5240 Odense Nø
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ5Z, Finn Stampe Mikkelsen,  Lærkeparken 88,
5240 Odense Nø, Tlf: 66106100 el. 27116101
Postadresse: OZ8FYN, Bergsvej 26, 5230 Odense M
Gironr: 5 62 64 98
E-mail:stampe@city.dk
Hjemmeside: www.oz8fyn.dk

Siden sidst:
OZ8FYN Odense City afdelingen har været igennem en hektisk
periode. Klubben er flyttet fra Solbakken til Vollsmose Allé og
et formandsskifte blev desværre nødvendigt, da klubbens for-
henværende formand (OZ5BMA, Boris) gik QRT efter kort tids
sygdom.

Dog har klubben efterhånden fundet plads i nye lokaler, der
ligger i "Pyramiden", Vollsmose Allé 30, 5240 Odense NØ og
der afholdes (som hidtil) klubaften hver tirsdag fra kl. 19.30.
Alle er naturligvis velkommen til at møde op og præge klu-
baftenerne.

Program:
- 24/10: I denne periode har aktiviteterne hovedsageligt

gået på forberedelserne til ATF (Amatør Træf
Fyn).

31/10: Indtil nu er det skemalagt, at der afholdes en
tema-dag på hver 3. klubaften i måneden. Men,
hvad skal vi bruge disse mørke vinteraftener til?
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HADERSLEV - OZ7HDR
Mødeaften: hver anden onsdag kl. 19.00
Mødelokale: Djernæsvej  103, 6100 Haderslev
Formand: OZ2BBH, Bent Bendorff, Vonsmosevej 4, Nørre Vil-
strup, 6100 Haderslev. Tlf. 7458 3115
E-mail:oz7hdr@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz7hdr.dk/

Hej
Kom ned I afdelingen og fortæl hvad du ønsker dig til jul - vi
har sikkert et eller andet spændende på programmet. Se evt.
vores hjemmeside.

Vy 73 de bestyrelsen

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

Vi er kommet godt i gang efter den dejlige sommer.
Der er 5 standhaftige amatører der fortsætter med EDR-Byg-
gesættet.
Ellers se hvad der sker i klubben på vor hjemmeside.
Julen kommer også nærmere og vi er da begyndt at snakke om
vi skal
have julefrokost eller hvad.

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

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/Sekr

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:
16/11 DIGITAL FOTOTEKNIK.

Den årlige fælles sønderjyske aften med dette
meget aktuelle emne.
Se nærmere info. under kreds 6 hovedet. 

23/11 HVORDAN ER DET I PRAKSIS? v/5JAN
Jan tager et teknisk emne op og viser dette i
praksis.

30/11 KEMISKE FORHOLD! v/1LFW. 
Eksperten forklarer og rådgiver om problemer
med loddetin, ødelagte antenneelementer mm.

3/12 MÅNEDENS HYGGETIME v/7UE
Udveksling af små og store nyheder…

7/12 RADIO@SELVBYG
v/ 6AQ,5JAN,3JL,5WK
Vi fortsætter med fællesbyggeriet.

14/12 JULEMIK med vore damer v/ 6IQ

En hyggeaften i julens tegn, hvor vi glögger og
flytter pakker!
HUSK! Hver deltager medbringer en pakke til en
værdi af ca. 25 kr.

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:
15/11 EDR Foredrag med Ivan, OZ7IS om beacon syste-

met OZ7IGY.
22/11 Almindelig mødeaften.
25/11 Juletræet i masten tændes kl. 16.00.
29/11 Den store Vinterauktion - indlevering fra kl.

19.00. og alle er velkomne.
6/12 Almindelig mødeaften.
13/12 Juleafslutning - for hele familien.
20/12 Ualmindelig mødeaften.
27/12 Juleferie - afdelingen er lukket.

Derudover er der åbent i værkstedet, hver mandag fra kl.19.00
til kl. 21.00 for mekaniskarbejde.

Omtale af afholdte og kommende aktiviteter og arrangemen-
ter, finder du sammen med: ændringer eller tilføjelser til pro-
grammet, allersidste nyt, billedreportager fra afholdte arran-
gementer, i gangværende og afsluttede projekter, afdelingens
historie, vores contest resultater og meget mere, på vores altid
opdaterede hjemmeside - www.oz5esb.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:
22/11 B: Alm. Klubaften.
29/11 B: Alm. Klubaften.
3/12 HF 80 meter test.
5/12 VHF 2 meter test.
6/12 K: Foredrag v. OZ3RA - Ralf. Støj: del 3. Også om

lynsikring af udstyr.
13/12 K: Juleafslutning: Bankospil, Gløgg, æbleskiver,

kaffe og småkager. Pris pr. person 40 kr. Børn 20
kr. Der medbringes en pakke pr. familie til en vær-
di af 20. kr. Tilmelding nødvendig.

Kreds 7

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

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

!! HUSK !!
EDR - FOREDRAG i SØNDERJYLLAND.

DIGITAL FOTOTEKNIK
Dette emne vil Bent Møller en ekspert på området, give os

et indblik i. (Se herom i sidste OZ)
TORSDAG den 16. november kl. 19,30.

På Skyttegården, 
Hjelmalle 44, Aabenraa.

Vy 73 de Initiativudvalget
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har en meget smal båndbrede, kræves der ikke særlig stor sen-
deeffekt eller store antenner for at nå langt.
Niels Jørgen, der er medlem af OZ8H EDR Herning afdelingen,
har været QRV med PSK31 i omkring fire år. I den tid har han
kørt 4400 QSOer på PSK31, så han kender det godt og kan give
mange tips og praktiske råd til hvordan man kommer godt i
gang.
Så mød op til en spændende aften i OZ9HBO torsdag den 23.
november. Alle er velkommende.

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

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/ 

Vanlig klubaften hver torsdag iøvrigt henvises til vores hjem-
meside. 

73 de oz5thy/7&

SKIVE - OZ7SKV
Mødelokale: Tambohus Frederikdals Alle 7A 1 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 der været en del problemer med Skive repeate-
rens  VHF-del, der kunne finde på at "hænge" med en tone til
følge, men det skulle nu være på plads. 
I skrivende stund er en auktion på trapperne og ellers er der
ikke de helt store overskrifter denne gang.

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

Byggeaktiviteter
Med hensyn til byggeaktiviteter, så arbejdes der for tiden på
QROlle projektet. Der er 10 medlemmer der er med i projektet
og rygtet siger at de første 5 nu er oppe at køre. 
Ud over QROlle projektet arbejdes der på at finde et egnet LC-
meter byggeprojekt. Flere oplysninger herom efter jul.

Julefrokost
Årets julefrokost afholdes i år lørdag den 25.11.2006 kl. 18.30.
Stedet er som sædvanlig Resen Skoles Aula. Tilmelding snarest
på listen som ligger fremme i klubben. Hver deltager medbrin-
ger en lille gave til en værdi af ca. 25,- kr. til pakkespil. Husk at
sætte kryds i kalenderen.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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
Efter vi nu er færdige med det ekstra arbejde vi måtte lave ved
udskiftningen af de 2 kvistvinduer i klublokalet - den tilsynela-
dende nemme opgave viste sig mere omfattende end først
antaget - er der blevet mere tid til elektronikken. Vores 2 stk
TS 520'er er blevet efterset, afprøvet og klargjort til salg, og vi
har midlertidigt fået ophængt  vores W9INN antenne ( 5 bånds
forkortet trådantenne ) mellem 2 høje træer i haven til brug i
vinter. Den er desværre lige godt 1 m længere end beregnet
og går derfor lidt ind i grenene på træerne. Det giver selvsagt
et elendigt SWR på 80 m , så vi må atter til vejrs og fjerne nog-
le af disse. 
1EW Niels kommer 22 nov. og holder foredrag om en ny
omgang TIPS og Tricks til computerbrug - udenbyes amatører
er også meget velkomne. 13 dec. holder vi juleafslutning og
mødes igen 10 jan . i det nye år.

Program:
22/11 Foredrag tips & tricks
29/11 Klubaften
6/12 Klubaften
12/12 Juleafslutning
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

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

Program:
23/11 PSK31 foredrag 
30/11 Klubaften
7/12 Juleafslutning

PSK31 foredrag med OZ5NJ
OZ9HBO får besøg af OZ5NJ Niels Jørgen, der kommer og hol-
der et foredrag om PSK31.
PSK31 er en mode, som er blevet meget populær blandt de
digitale modes på HF-båndene de seneste år. Ved brug af blot
en PC med lydkort, et kabel mellem PC og stationen og så
naturligvis en HF-station, kan man nå verden rundt. Da PSK31 
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Julelukning:
Afdelingen holder lukket fra fredag den 15. december 2006 til
søndag den 7. januar 2007, begge dage inklusive.
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 fået Field-day resultaterne, som viser, at vi kun har fået
en andenplads på 80 meter. Det kan vi selvfølgelig ikke være
helt tilfredse med, men vi klør på igen næste år.

Vi vil prøve om vi kan få os taget sammen til at bygge et nyt
PA-trin til 80 meter i løbet af vinteren. Komponenter har vi jo
nok af, så det er bare at gå i gang. 

Datoen for juleafslutningen vil blive sendt ud via e-mail, da vi
endnu ikke har fastlagt denne. (Det bliver i hvert fald inden
Jul.  Hi).
På gensyn i Klubben torsdag aften.

Vy 73 OZ5VY Orla.

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

Program:
2/12 JULEFROKOST på restaurant sejlklubben kl. 12

Husk tilmelding senes d. 25 November til oz2at.
Au2@oz7rd..dk eller 86 42 17 17

Siden sidst:
Når bladet her udkommer har vi afholdt JOTA og ikke mindst
afholdt EDR-Randers 75års jubilæum. Det vil jeg skrive meget
mere om i næste blad.
Klubben har ændret post adresse. Det betyder nu at al bre-
vpost sendes direkte til klublokalets adresse. Post boksen blev
alt for dyr.
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

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:
23/11 Måleteknik.
30/11 Muligvis foredrag om antenneteori, udbredelses-

forhold vil blive annonceret på Yding Skovhøj,
Repeaternyt.  

3/12 Deltagelse i 80 meter test.
7/12 Deltagelse i 10 meter NAC test.
14/12 Juleafslutning.
21/12 Intet møde.
28/12 Intet møde.

Som det fremgår af ovenstående billede her Kaj og Bøje
(OZ3MF, Per og OZ9F, Leif) været på maste arbejde hos OZ3Z,
Anders den 14. oktober og som man kan se var vejret rigtig
godt! Oktober måned og arbejde i højden i skjorteærmer! 
Vi skal selvfølgelig med til Hamsprit i Odense den 5. november
og så skal det være sjovt hvad vi har fået med hjem.

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:
20/11 PC-kursus.
23/11 Videoaften om Heard Island ved OZ3SK.
27/11 Kursus: Billedbehandling (2/3).
30/11 Byggeaften.
4/12 PC-kursus.
7/12 Klubaften.
8/12 Weekendmøde.
11/12 Kursus: Billedbehandling (3/3)
14/12 Juleafslutning for medlemmer med familie (star-

ter kl. 19.00 - kræver tilmelding).

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5KM, Kjeld Majland,
Lindbjergvej 8, Ejer, 8600  Skanderborg. 
Tlf. 86 57 92 42
e-mail: oz5km@edr.dk
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Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ3MM Børge Holdt Madsen
Overlæge Ottosens Vej 35
9900  Frederikshavn 
Tlf.: 98 42 53 85  E-mail: oz3mm@edr.dk 

Juleafslutning:
Onsdag den 13. december kl. 20.00f for hele familien.
Julegløgg og æbleskiver, kaffe med småkager.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: KFUM Spejderne "Skjoldhøjen", Holmstrupgård-
vej 36, DK-8220 Brabrand.
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, Hindbærhaven 83, 8520
Lystrup. Tlf.: 8622 3229
E-mail: oz1kkh@tiscali.dk
Girokonto: 3 09 19 29
Postadresse: Formandens
E-mail: oz2edr@qsl.net
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz2edr

Så er resultatet for årets HF-fieldday tikket ind på telex'en og
for at bruge et godt (og beskedent) jysk udtryk så gik det ikke
så ringe endda….. Vi snakker om 6 diplomer, 2 første pladser
og en samlet 2. plads i klassen!!! Sådan skal det bare gøres!
Check hjemmesiden for fotos og resultater.

Så er vi godt og grundigt inde i efteråret og vinteren står for
døren. Men det er jo den perfekte undskyldning for at sidde
og hygge sig i det lune radio-rum, ikke?

Program
Klubaften hver torsdag 19:30
Sidste klub aften inden ferien er 14 dec.

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:
16/11 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
7/12 Julfrukost og sidste klubaften. info tilgår via mail
4/1 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Siden sidst har vi haft vores klubaftner, med radio, antenne,
kaffe og hyggesnak.
Som i kan se så er det Julefrokost og sidste klubaften 

d.7/12, så sæt er STORT + i kalenderen.
Lad os håbe at rigtigt mange gider at møde op til god mad,
godt selskab og hyggesnak, ikke bare radiosnak. HA HA
Hvem ved måske kommer det en mandelgave.
Ellers vil jeg bare sige, vel mødt i klubben.

Vy 73 de OZ2CMW Carina

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Efterår, regn og rusk og tid til at færdiggøre de projekter du
ikke nåede sidste efterår, og naturligvis starte nogle nye.
I de sidste numre af AMSAT-OZ (det månedlige blad vedrøren-
de satellitter), har man beskrevet en del omkring antenner og
styring af disse. Vi vil købe et par interface-print, så et givet
satellit-spore-program, kan styre rotor. I et af de sidste numre
af det engelske amatørblad, er der beskrevet en nem, simpel
og billig frekvenstæller. I det sidste nummer af FunkAmatør
har jeg lige set en anmeldelse af et freewareprogram fra AADE
til filterberegning (AADE er det firma vi har købt en del fre-
kvenstællerbyggesæt fra).
Julefrokosten er fastsat til fredag d. 1. december kl. ca. 18.00;
menuen vil i år bestå primært af fisk i forskellige forklædnin-
ger; tilmelding i klubben eller pr. mail til formanden; pris ikke
fastlagt endnu, men max. 100 kr. pr. næse.
19. december holder vi juleafslutning, med gløgg og æbleski-
ver og måske et lille pakkespil.

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

Program:
14/11 Alm.klubmøde
21/11 Alm. Klubmøde
28/11 Alm. Klubmøde
1/12 Julefrokost; kl. 18; tilmelding i klubben.
5/12 Alm. Klubmøde
12/12 Alm. Klubmøde
19/12 Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
28/12 Juleferie
2/1 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

Program: 
23/11 Hvad står der i OZ oktober og november ?

Gennemgang, analyse og diskussion. 
30/11 Torn e b og R3/R20; OZ5CM og OZ5KM fremviser

og fortæller om nogle tyske radioer fra anden
verdenskrig. 

7/12 Klubaften. 
14/12 Juleafslutning. Programmet fremgår af "CQ Skan-

derborg". Derefter juleferie. 
11/1 Hvad skal vi beskæftige os med i foråret ?? Det er

her, at ideerne til aktiviteterne skal på banen. 
vy 73 de OZ5KM, Kjeld

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

Møder kl. 20.00
Onsdag den 29. november
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Efteråret auktion er overstået og den gik som sædvanlig rigtig
godt.  Se videoklip på www.oz8jyl.dk

VHF repeateren på 145.650 har endelig fundet sit nye hjem og
er oppe og kører inden så længe, der kan selvfølgelig opstå
indkørings problemer, men det er vi jo alle forstående overfor,
vi er jo amatører. 
UHF Aalborg og Rold forventes opsat inden året udgang.

Se aktuelle nyheder og begivenheder på www.oz8jyl.dk
vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

Hej !
Der har været lidt "diskussion" om de erindringsmails jeg sen-
der ud ca. 4 dage før sidste frist for indsendelse af indlæg til
afdelingsspalten.
Jeg vil - som jeg hele tiden har gjort - sende en erindringsmail,
til de, der har bedt om at stå på listen.
Denne mail vil blive sendt som "gruppe-mail" samt Bcc-mail -
altså på en sådan måde, at ikke ALLE kan se ALLES adresser
m.m.
Hvis disse/denne mail IKKE kommer til din almindelige indbak-
ke kan det hænge sammen med, at du ikke har "godkendt"
mig som modtager og/eller andre tekniske "problemer" ved
din opsætning/forbindelse m.m.
Hvis jeg to måneder i træk modtager en Error-meddelelse fra
din mail-administrator f.eks. om, at din mailboks er fyldt eller
andet, vil jeg automatisk slette dig fra listen.
Erindringsmailen skal opfattes som en service fra mig, og jeg
ønsker ikke hver måned at bruge lang tid på at undersøge og
evt. genudsende til en anden adresse end den, jeg har på
listen. Hvis du ændrer mail-adresse, bør du derfor meddele mig
det 
Hvis du ikke allerede står på listen, men gerne vil modtage en
erindringsmail ca. 4 dage før sidste frist, så sig til - - og hvis du
allerede står der, og ikke ønsker at stå der mere, så sig bed om
at blive slettet.

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie - "Fie" - afd.red.

OZ5EL in memoriam
Med sorg erfarer mange, at 5EL er død den 9. september, og vi
må hermed med sorg konstatere, at en af de radiointeressere-
de venner, man lidt undskyldende kalder professionelle radio-
amatører, har forladt denne verden. 
I en silent key meddelelse i sidste nummer af OZ berettes der
om den hjælpsomme Eigil Larsens engagement i Vejrhøj-repe-
aterne og hans solide greb om datateknikken.
I modsætning til de fleste radioamatører havde Eigil levet hele
sit liv i elektronikkens verden. Efter at han som ung telegrafist
havde arbejdet i Forsvaret og på Grønland, kom han til DR,
hvorfra han for en del år siden blev pensioneret. 
Radio- og TV transmissionsafdelingen med det tilhørende Eur-
ovisionskontor blev hans manddomsjob, et job der endog for-
lenede ham med en sjælden takkeskrivelse fra USA's præsi-

Silent key

dent. OZ5EL varetog det ansvarsfulde job med at vedligeholde
og overvåge øst-vest forbindelsen på den "varme" telefonlinie
mellem Khrusjtjov og præsident Kennedy, en forbindelse der
fik helt afgørende betydning, da verden i oktober 1962 stod på
randen af den tredie verdenskrig. 
I sit arbejde i transmissionstjenesten undslog Eigil sig ikke for
at deltage i det praktiske arbejde, hvor man kunne finde ham
i den lille lyd-transmissionsvogn, der var nødvendig, når en
gudstjeneste skulle transmitteres fra en kirke i provinsen.
Helt uvisnelig hæder på radioamatørfronten vandt 5EL, da han
ledede ombygningen til 2-metersdrift af de seks mobilstatio-
ner, som Berlingske Tidende udfasede, og som afdøde OZ8US
fik "organiseret".
Som de første danske kanalstyrede 2-meter stationer placeret
på 145,6 MHz tiltrak denne form for amatørtrafik sig så vold-
som interesse og afsky, at den i de skarpeste vendinger blev
undsagt ved et aftenmøde i Københavnsafdelingen i forenin-
gens lånte lokaler i kælderen ved Bellahøj.
Til trods herfor kan man roligt sige, at 5EL gav stødet til en helt
ny og ukendt kommunikationsform, der senere med repeate-
re, færdigt udstyr og ændrede tilladelsesforhold kom til at få
uhørt betydning  for medlemsudviklingen i EDR, hvor man, da
det gik varmest til, var tæt ved 9000 medlemmer.
Den høje, slanke, venlige og smilende mand, der ofte mødte
en med et undseeligt, skæmtsomt kvindeligt kniks, var 100%
mand - helt igennem - og vi er mange, der begræder hans
bortgang. 

OZ9DC - OZ5RB 

OZ1DFS
Jeg kan med beklagelse meddele at OZ1DFS Bent Mouritzen er
gået silent key.
Han døde tirsdag formiddag den 26/09-2006 efter en tragisk
arbejdsulykke hos DSB, hvor han var ved at reparere en tog-
vogn.
Bent har været medlem af Nyborgafdelingen siden 1/11-76,
hvor han bl.a. deltog i
Hf field day på telegrafi. I de senere år har han mere helliget
sig harmonikaen, men var stadig medlem af vores afdeling.
Bent var en god amatør kammerat, og en nær ven. Savnet af
ham vil blive stort både for hans familie, amatørkammerater
og gode venner.
Æret være hans minde.

OZ3TQ og OZ1LD

OZ1 EUT.
Hanne Vestbjerg Larsen OZ1 EUT er gået bort.
Hanne var radioamatør i mange år. Udover denne interesse var
hun bl.a. også interesseret i computere, og hun var en stor
hjælp for lokale radioamatører, der altid kunne kalde Hanne
på radioen og få et godt råd. I flere år var Hanne også at høre
i Morgenklubben på 80 meter. De sidste år havde Hanne des-
værre ikke den helt store lyst til at komme på radioen, det blev
mere til en lille snak i telefonen.
Vi vil savne Hanne, æret være hendes minde.

OZ1 FIQ Jørgen
EDR Odsherredsafdelingen.  

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

EDR - Foredrag
HF-antenner generelt

Fieldday-antenner og antenner på begrænset plads.
Niels Rudberg Jørgensen, OZ8NJ

kommer og fortæller om HF antenner
Der vil være muligheder, for at diskutere antenneløsninger

til HF fieldday pladsen.
Onsdag den 22. november 2006

klokken 19:30
I EDR Aalborg afdelingens lokaler

Husk !
Stof til OZ december 

skal være fremme hos modtageren
spalteredaktører -Ellen-Sofie -

hovedredaktør  m. fl. 
senst d.24. november og gerne lidt før.

Stof til januar 2007:
Afleveringsfristen er 22. december, hvilket
kan være før OZ december nummeret er

nået frem til dig.
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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.

Priserne er ex. moms
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.

Sælges: Kenwood TS510 (TRIO) kr. 300,00. Defekt
Yaesu FT 102 med ekstra rør kr. 300,00. Hvis du har
en 2m antenne du vil af med, kan den indgå i hand-
len. Herlighederne kan beses/afhentes på Holm-
slundsvej 8, Espe, 5750 Ringe.
Jørgen, Tlf. 45 81 31 98

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

Sælges: Morseudstyr til undervisning i klubber eller
for særlig interesserede. Baseret på kassettebånd
efter Kochs metode. Udviklet gennem 20 års under-
visning. Bestående af: 3 kassettekufferter m. lærer-
bånd i alt ca. 90 bånd speed 35 - 125. 160 kassette-
bånd med indspillet tekst speed 35 - 160 til elevud-
lån. 6 kasser med nedskrivnigsblanketter á 2500
stk. 5 morsenøgler. 23 hovedtelefoner. 6 lydgivere.
3 walkmen. Div. stik, fatninger, ledninger, adapto-
rer i elektrikerkasse. Tekster, instruktionshæfter mv.
Sælges kun samlet. Tilbud over kr. 1400 til oz8sw.
Aftal besigtigelse eller ring/skriv efter evt. mere
info.Tlf 38 28 64 09. Email oz8sw@mail.tele.dk
OZ8SW, Ågerupvej 64, 2700 Brønshøj

Sælges: Afdøde OZ7QV´s grej: HF station FT101zd
kr. 900,00. 2m All mode FT-480R kr. 500,00. 2m
håndstation FT-23R kr. 500,00. MFJ 945D 300W HF
Antennetuner kr. 400,00. Beamantenne 13 ele-
ment/70cm kr. 300,00. AR 40 uden styrebox kr.
300,00.
OZ5WK Kalle, Tlf. 74 62 13 11. E-mail kwag@webs-
peed.dk

Sælges: I dødsboet efter OZ4NL Henning Larsen,
sælges følgende effekter. Multimeter ABB-me-
trowat, MA5D,  200 kr. PA-rør, 4CX1500B,  200 kr.
PA-rør, 4cx1000,  200 kr.  4 stk. PA-rør 4cx250B med
sokler, samlet,  300 kr.  2 stk. PA-rør, RCA 8122 med
sokler, samlet, 200 kr.  2C39BA med sokkel, 50 kr.  2
stk. nye 2C39BA, samlet, 50 kr.  1 stk. mindre coax-
ialrelæ, 100 kr.  Variotrafo  0 - 250V/2,5A 150 kr.
Blæser til køling af stort PA-trin, 50 kr. 17-element
yagiantenne til 434 MHz, bomlængde 255 cm, 100
kr.  The ARRL Handbook 1993, 50 kr.  Solid State
Design, 25 kr.  W1FB`s Design Notebook, 25 kr. 6
stk. Nye/nyere tavleinstrumenter i størrelserne
KM152, KM106, KM86, KM66.
OZ2JA Jens Ancher, tlf. 64 41 15 92


