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Redaktionelt
Status
Det kommer næppe bag på dig, at det OZ du sidder med i hånden er årets
sidste, og at årsskiftet nærmer sig.
Inden OZ nr. 12 sendes til bogbinderen for sammen med de 11 forgænge-
re at blive samlet til årgang 2006 og sætter kurs mod reolen, vil jeg benyt-
te lejligheden til at gøre status:
Hvordan blev årgang nr. 78?
Hvad angår udseende og layout, vil jeg vove den påstand, at det blev den
flotteste årgang i bladets historie. 
Ikke så meget grundet hovedredaktørens evner og formåen, men selvføl-
gelig på grund af farverne inde i bladet.
Der er stadig billeder i sort-hvid, og det vil der sikkert fortsætte med at
være, men efterhånden kommer der mere og mere farve på siderne.

Jeg må tilstå, at jeg hver måned sidder og glæder mig over, at vi i EDR har fået et så flot og moder-
ne blad.

Målsætningen for OZ er ikke at blive kategoriseret som tilhørende den kulørte presse. Der skal være
andet en farver på siderne. Indholdssiden skal også have kvaliteter.
Dagens radioamatør bygger ikke i samme omfang som tidligere tiders amatører sit udstyr selv, og
interessen eller måske snarere behovet for teknisk viden er dermed blevet mindre. 
Beregning, design og konstruktion overlades til Kenwood, Yaesu, ICOM, TenTec eller hvad der nu står
på forpladen.

Alligevel prioriteres det tekniske stof i OZ højt. Begrundelsen er bl.a. en tro på, at den bedste måde
at få udbytte af hobbyen amatørradio er at beskæftige sig med teknikken på et eller andet niveau.
Helst så jeg en eller flere konstruktionsartikler i hvert nummer. Det ønske har jeg ikke fået opfyldt,
men i årets løb er det blevet til ganske mange og gode artikler om teknik og konstruktion såvel for
den mindre som mere erfarne.

Det skyldes at læserne har været flinke til at indsende artikler, hvilket har haft den bivirkning, at det
undertiden kan vare lidt længe inden en artikel kan ses på tryk. 
For læserne betyder det et mere varieret blad, men for forfatteren kan det være ganske frustrerende
at gå og vente og vente på at se sin artikel i OZ. Jeg håber ikke, det fratager nogen lysten eller moti-
vationen til at skrive. Ret beset er det jo et positivt problem, og enhver artikel er med til at glæde alle
læserne.

Det andet stof - de underholdende artikler, specialinformationerne i de forskellige
spalter og nyheder fra foreningen - har ikke manglet, og den opmærksomme læser
har sikkert opdaget, at i specialspalterne dukker ofte læsestof af mere almen karak-
ter op. 
Bl.a. i contest- og DX-spalterne har der været meget godt læsestof, også selv om du
ikke er udpræget DX'er eller contestdeltager.

Har du fået det indtryk, at jeg er ganske godt tilfreds med 2006 udgaven af OZ, så har
du set rigtigt.
Hvad angår fremtiden, så vil redaktionen gøre sit til at årgang 79 bliver lige så god
eller bedre.
Hermed vil jeg ønske bladets mange medarbejdere og ikke mindst læserne:

En rigtig glædelig jul og et
godt nytår

Den gamle redacteur
OZ8XW Flemming
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2007 er lige om hjørnet
Ja - og her i slutningen af 2006 ved vi, at der vil komme en
række spændende aktiviteter, der vil gribe ind i vores
hobby, den bedste af alle, amatørradio!

Lad os nævne WRC07, World Radio Conference 2007. 
Her vil vilkår og frekvenstildelinger til en masse tjenester,
heriblandt amatørradio, være på dagsordenen. 
Vi ser specielt frem til reorganiseringen af frekvensområ-
det 5 MHz - 10 MHz: 
Vil det lykkes for radioamatørerne at få en fast tildeling
på 5 MHz, en udvidelse af 40 meter - eller allerhelst beg-
ge dele? Mange ønsker skal koordineres og mange kom-
promiser skal indgås.

Indenfor EDR står vi med mange udfordringer, bl.a. af
økonomisk art. EDRs HB er i fuld gang med at tilpasse
udgifterne, så de modsvarer en realistisk medlemsudvik-
ling, samtidig med, at HB også udarbejder strategier for
fremtidig udvikling og vækst.

Heldigvis er det sådan, at en masse ildsjæle i EDR er med
til at få alle de mange muligheder i verdens bedste hobby
til at spille. 
Det gælder EDRs kontor, QSL central, OZ, hjemmeside,
lokalafdelinger, interessegrupper og mange, mange
andre. 

Rigtig mange tak for indsatsen i 2006 og velkommen til et
spændende 2007 - der er lige om hjørnet!

Vy 73
OZ7S Sven
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AP2000 4 meter 
ombygget med PIC16

Af OZ9TM, Ole Mastrup
Baltorpvej 257
2750 Ballerup
om@oz9tm.dk

Kanalerne bliver styret af en  PIC16F874 - 04/P
processor fra Microchip, som har de nødvendige
ind og udgange. I processoren er der indlagt et
program der er lavet af OZ1DV. Radioen kan
med denne processor bruges på 12 forskellige
kanaler. Den er i stand til at scanne dem alle
efter ønske og det er på simpel måde muligt at
ændre kanalerne fra forpladen. Der er endvide-
re indført squelch lampe der lyser når der er et
signal som åbner for squelchen. 

Figur 1. Her ses en omskifter monteret til højre
for et par ciffer hjul

Der skal monteres en 12 kanals omskifter i for-
pladen, denne skal være passende lille, da der
ikke er meget plads. En omskifter med 4 mm
aksel og omskifter hus ikke større end 25 mm er
passende. Før man monterer omskifteren, skal
man lodde 13 tynde ledninger på denne. Led-
ningerne skal være tynde, ikke meget over 0,9
mm inkl. isolation. Armen på omskifteren skal
lægges til stel. 

Figur 3

Nu ligger der nok ikke lige denne tykkelse kabel
på arbejdsbordet, men kan man finde et gam-
melt printerkabel indeholder det ca. 15 ledere
der har forskellige farver. Jeg var heldig at finde
nogle stykker på den lokale container plads.

Inde i radioen skal der monteres en del ledninger
som vist på figur 3, ude til venstre kan man se de

Figur 2. Her en udgave hvor der sidder en 12
kanals omskifter

ledninger der kommer fra omskifteren i forpla-
den. Helt til venstre ses en ledning som er en
minus til det nye print der skal indbygges. De 2
næste ledninger til højre, 128 og 64 skal blot
lægges til minus (stel). Rækken af loddepunkter
er AP nummereret således at den til venstre er
nummer 1, den næste er så nummer 2, minus
ledningen tælles ikke med. Nummer 18 er + 5
Volt. De tal der er på ledningerne er delings for-
hold N. Der skal også loddes en ledning på nr. 21,
den er til Scan på det nye print. Fra det nye print
skal der laves nogle tilslutninger til printet bag
forpladen, se figur 4. Squelch input loddes til nr.
7. AF loddes til nr. 14 og Sq lamp til nr. 11. Mod-
standen på billede skal ikke monteres. 1-2-3 skal
loddes sammen. Der hvor de skal loddes på, har
der siddet et 15 polet stik til selektivt tone
udstyr.

Processoren skal have et 400 kHz clock signal at
arbejde med, det tages fra ben 14 på IC6 i synte-
se modulet gennem et tyndt skærmet kabel, se
figur 5. Kablets inderleder loddes direkte på ben
14 på IC´en, I siden på den æske hvor syntesen er
anbragt, bores et lille hul hvor kablet føres igen-
nem. Skærmen loddes her til stel. I den anden
ende loddes kablet til de 2 stag Osc. ind. 

Uden af gå ind i processorens virkemåde, vil jeg
kort gennemgå de enkelte ind/udgange. Proces-
soren får +5 V fra AP´ens interne strømforsyning.
Der er 12 indgange til omskifteren på forpladen.
Det har været nødvendigt at indføre nogle pull-
up modstande på nogle af indgangene, da de
ikke har den indbygget. På ben nr. 2 sendes der
en 5 V spænding ind når senderen bruges, den-
ne spænding bruges når der skal programmeres
en ny kanal, på ben nr. 3 kommer der kortvarigt
en tone ud som bruges i forbindelse med denne
programmering, tonen der kommer ud er

Hvis man ønsker at udvide sin et kanals AP2000 til 12 kanaler kan dette gøres ved at indsættes et
print med en processor i radioen. Der er fin plads der hvor det selektive udstyr har siddet.



710 ________________________________________________________________________ OZ December 2006

spændingsdelt af de 2 modstande til stel, således
at der kommer en passende mængde til LF fors-
tærkeren, tonen er på 1750 Hz. Tone styrken kan
ændres ved at udskifte de 4,7 Kohm til en anden
værdi. På ben nr. 4 sendes der squelch informati-
on ind, denne bruges til at stoppe scanning og til
at få en lampe til at lyse på forpladen, når der er
trafik. 
På nr. 13 sendes der et 400 kHz clock signal ind,
som kommer fra syntese enheden. Ben 24 er en
ekstra indgang der kan bruges hvis der findes på
et eller andet smart. Ben nr. 23 bruges til at scan-
ne de kanaler man har lagt ind. Dioden der sid-
der fra ben nr. 2 bruges til at slukke squelch lam-
pen i sender stilling. Til sidst er der de 6 udgan-
ge, N1 til N32 som bruges til at fortælle syntesen
hvilken frekvens man vil benytte. 

Dette delingsforhold er stort nok, da vort områ-
de max indeholder 40 stk. 12,5 KHz kanaler, og
de færreste er FM kanaler. Processoren der bru-
ges her, skal programmeres med det program
der er udviklet af OZ1DV, så enten kan man hen-
te filen på www.70mhz.dk programmere sin
PIC16 eller få leveret en færdigprogrammeret
hos mig. PIC16 processoren sidder i en 40 bens
sokkel, og det vil være smart at bruge denne, så
kan man altid tage PIC´en ud, hvis man senere vil
ændre i programmeringen eller der kommer nye
ting, endvidere sidder der 1 modstand under
PIC´en, som der ikke vil være plads til uden sok-
kel, med mindre man placerer modstanden
under printet. Ingen af de komponenter der sid-
der på printet er særlig følsomme, har man ikke
den rigtige værdi så brug nærmeste værdi. 

Figur 5. Her ses det skærmende kabel der er loddet til ben 14 og skærm til stel som er blikkassen

Figur 4
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Inden man sætter processoren i, er det en god
ide at kontrollere alle tilslutningerne med et
Volt/Ohm meter, således at der ikke er forkerte
spændinger/kortslutninger der ødelægger
PIC´en. Den tåler ikke at der f.eks. kommer 12 V
ind nogen steder eller minusledningen mangler.

Når man er klar med monteringen og kontrol af,
at alt virker, sættes PIC´en i, der tændes for radi-
oen og man vælger en kanal. Med en tæller kan
man nu kontrollere at alle frekvenserne passer.
De skal være som i tabel 1. Er der ikke en tæller
til rådighed kan man kikke i tabellen om spænd-
ingerne passer.

Programmering af ny kanal
Hvis denne frekvensopsætning ikke passer en,
kan den ændres. Det første man gør, er at slukke
radioen, derefter holder man sende knappen
inde og tænder radioen igen. Slip sendeknappen
når der lyder en kort tone i radioen. 

Nu skal man beslutte om den kanal man vil pro-
grammere skal være i scanne tabellen, 1 ja 2 nej.
Hvis ja drejes kanal vælger hen på 1, efter et øje-
blik kommer der en kort tone i højttaleren.
Derefter vælger man den stilling hvor den nye
kanal skal lægges ind, f.eks. kanal 9, drej omskif-
teren hen på 10, der kommer en kort tone, der-
efter på 9 kort tone.. 

Nu skal frekvensen vælges, nummeret skal væl-
ges fra kodningslisten i tabel 2. Når man vælger
kanal nummeret skal det første tal ind først, fx
kanal 30, drej omskifter hen på 3, vent på tone,
drej hen på 10 (som skal opfattes som et nul)
vent et øjeblik, hvorefter der kommer 6 korte
toner, sluk radioen og tænd igen, så er den nye
kanal lagt ind. Kort fortalt: 

Tænd radioen med sender tasten inde: Tone, slip
tast.

1: tone
10: tone
9: tone
3: tone
10: toner
Sluk og tænd.
Klar på 70.3750 MHz

Når der har lydt en tone kan man vente længe
uden at gå videre, det er først når man begynder
at dreje på omskifteren at man skal gå lidt hur-
tigt hen til næste position. Hvis man skal hen på
en position som er den samme som den står på,
skal man lige dreje lidt rundt og så ende der
igen. Når man har prøvet det nogle gange går
det ganske let. 

Kodningen af syntesen
I listen kan man følge spændingerne ind til syn-
tesen, for den kanal man har valgt. 1 er +5 Volt
og 0 er så ingen spænding.
Hvis der skulle opstå problemer eller man er i
tvivl om hvilken kanal der er lagt ind, kan man
støtte sig til tabel 2. PIC16 processorens program
indeholder faktisk 99 kanaler, men N64 og N128
er ikke ført ud til et lodde stag, dette skyldes at
vi jo ikke har brug for de kanaler over 70,5000
MHz. Kanalerne nr. 6 samt 11 til 24 og nr. 32 er
ikke tildelt amatører, resten er for SSB/CW/bea-
cons. Frekvensen 70,4500 MHz bliver brugt som
FM opkaldskanal

Scanning:
Hvis man ønsker at bruge scannings funktionen,
trykkes Alarm knappen ind på for pladen. Scan-
ningen starter, og forsætter indtil squelchen
åbner. 

Figur 6. Komponentplacering

Figur 7. Printudlæg, underside
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Tabel 1. De 12 faste kanaler

Tabel 3. Forbindelserne i tonestikket

Når squelchen lukker venter programmet i 5
sekunder og starter så scanningen igen. Lampen
over alarmknappen tænder når der scannes.
Scan benet på printet bliver lagt til stel via en
transistor, man kan også bruge en omskifter, hvis
Alarm knappen ikke findes på den AP2000 man
har. I den første udgave jeg ombyggede, brugte
jeg stilling nr. 12 på omskifteren til at starte scan-
ningen. Det betød dog at jeg ikke havde den fre-
kvens der nu er på kanal 12.

Forklaring på det selektive stik ses i tabel 3.

Ombygningstip
Ombygnings af AP´en er til at overskue, men der
er en masse ledninger der skal tilsluttes, så det
kan blive svært at holde styr på dem. Så benyt de
forskelligt farvede ledninger, skriv på et stykke
papir hvad hver enkelt bruges til. De 13 lednin-
ger der kommer fra forpladen kan fx, være: 1
brun, 2 rød, 3 orange, 4 gul, 5 grøn, 6 blå, 7 lilla,
8 grå, 9 hvid, 10 sort, 11 sort/brun, 12 sort/rød, 13
sort/orange. De ledninger der kommer fra bun-
den af radioen kan være det samme, og dem fra
bunden lægges under det nye print hen til deres
tilslutnings punkt. Gør ledningerne lidt længere
end der er brug for, så er det lettere hvis der skal
undersøges noget, fx hvis man vil tage printet
ud. 
Vær opmærksom at forpladen skal være skruet
fast for at der er ordentlig stelforbindelse til den.
Det samme gælder alle modulerne i radioen. Jeg
har ombygget nogle anlæg, og alle har fungeret
ens uden problemer, og det vil din også hvis du

Figur 8. Diagrammet
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gør det rigtig. Når denne ombygning er lavet har
man et meget fint anlæg som kan de ting man
ønsker og ikke mindst er modtageren MEGET

bedre end de Ascom anlæg der findes på marke-
det.
Diagrammer og software: www.70mhz.dk

Tabel 2. Den samlede kanaloversigt

O Z

2007 udgaven af denne 
klassiske håndbog er nu på lager !
Indeholder praktiske konstruktioner og teori. 
Skrevet på et letlæseligt engelsk.
Af årets nyheder kan bl.a. nævnes: 
High power 50 MHz low pass Filter,
HiMIte Low Power Transceiver 
CMOS Keyer
Med bogen føger CD-ROM med hele håndbogen, prinlayout
og software.

Radioamatørernes Forlag ApS
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M tlf. 66 15 65 11
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En 6 dB hybridkobler
til måleformål

Af: TR

Til mange målinger skal vi kombinere to signal-
generatorer. Det kan man let gøre ved at forbin-
de generatorerne og måleobjektet gennem 3stk.
modstande på 16 Ohm, men så risikerer vi, at der
opstår intermodulation i de to generatorer, for-
di signalerne kobler mellem dem. Det er bedre at
isolere generatorerne ved at bruge en 6 dB
hybridkobler, og den kan vi let lave. Se figur 1,
hvor vi ser diagrammet. 

Fig. 1 Diagrammet

Kobleren består af 3 modstande på 50 Ohm, 3 HF
konnektorer og en balun. I realiteten er der blot
tale om en Wheatstone bro der er vendt om. Sig-
nalerne fra de to generatorer kombineres og
optræder på den 3. port med et tab på 6 dB. Sen-
der vi således 2 gange -100 dBm ind i hybriden,
så har vi på udgangen 2 gange -106 dBm.

Vi kan også bruge hybriden som en VSWR bro,
for hybriden er også en 6 dB retningskobler. Vi
skal blot fjerne den ene generator og erstatte
den med et effektmeter. Se forbindelserne på
figur 2. 

Fig. 2. Hybridkobleren som VSWR bro

Fig. 3. Den færdige konstruktion

På den port der før var "Generator 2" kan vi nu
måle den reflekterede effekt fra porten "DUT".
Vi skal blot huske at vi har 2 gange 6 dB = 12 dB
tab i broen.

For at få hybriden til at virke ordentligt er det
vigtigt at de tre modstande er så tæt på 50 Ohm
som muligt, og at balunen er lavet så godt som
muligt. 
På figur 3 ser vi min realisering.
Jeg har bygget hybriden ind i et hus fra en
defekt HF probe. Jeg har monteret 3 N-konnek-
torer på huset. R1 og R2 har jeg lavet ved at
parallelforbinde 2 stk. 100 Ohm 1 % modstande,
mens R3 er en rigtig 50 Ohm målemodstand, der
er 50 ohm fra DC og stort set til blåt lys. Balunen
har jeg lavet med 12 vindinger snoet 0,2 mm CuL
på en FT-37-61 toroidkerne. 
Jeg har prøvet en række forskellige kerner, både
toroider og grisetryner, og den viste balun er
den bedste. De to generatorer tilsluttes til de to
hunstik. Måleobjektet tilsluttes til hanstikket.
Den store klods til højre er 50 Ohm målemod-
standen.

Hybriden går i min udgave fra 1 MHz til 500 MHz
med en ripple på under 1 dB og med en isolati-
on mellem de to generatorer på 30 dB. 
Som retningskobler har den under 1 dB ripple på
udkoblingen og en direktivitet på mindst 30 dB
fra 1 til 500 MHz. O Z

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information



OZ December 2006________________________________________________________________________ 715

HF-diodeensretter
- i moderne udgave

Af OZ9KJ Kurt Jeritslev
Astershaven 85
2765 Smørum

Arbejder man med selv at konstruere HF-kreds-
løb - så får man hurtigt brug for at kunne måle
HF-spændinger. Til det brug har en simpel diode-
ensretter gennem årene vist sig uundværlig.

Imidlertid er en sådan diodetektor ulineær fordi
diodens spænding/strøm karakteristik er ulineær
- dvs. at den DC-spænding man måler på udgan-
gen af detektoren varierer meget alt efter hvor
stort AC-niveauet er på indgangen af detekto-
ren. Gennem tiderne har der været bragt mange
konstruktioner med diodedetektorer i OZ - og
der er forskellige muligheder for at kompenserer
for ulineariteterne:

En måde er at indrette sin måleskala på voltme-
teret til at vise den ulineære sammenhæng ved
at kalibrere med kendte signalniveauer.

En anden måde kan være at forspænde dioden
med en vis DC-strøm - så dioden opererer i den
mere lineære del af karakteristikken. Dermed
bliver output ikke helt så ulineært.

Man kan også måle den ulineære DC-outputs-
pænding og benytte den til at sætte et AC-
niveau ind på en referenceensretter. Når refe-
renceensretteren giver samme output som det
rigtige input - så har man fundet den korrekte
AC-spænding. AC-spændingen til referenceens-
retteren kan genereres ved en lav frekvens - hvor
det er nemt at måle præcist vha. operationsfors-
tærkere el.lign.

Der findes IC'er på markedet, der kan finde RMS-
værdien til inputspændingen, ligesom der findes
IC'er, der finder logaritmen til inputniveuet
(måler i dB). Her vil vi imidlertid benytte os af at
mange amatører i dag har computer til rådighed
- så en simpel diodedetektor med tilhørende bil-
lligt voltmeter kan benyttes som et ganske godt

HF-voltmeter. Vi aflæser simpelthen DC-output
spændingen fra diodeensretteren - og får com-
puteren til at regne værdien om til den AC-vær-
di, der er på indgangen. Med andre ord så
benytter vi computeren til at rette vores ulin-
eære skala ud. Hvis man lige står og mangler et
HF-voltmeter til brug i området 10 mVrms til ca.
4 Vrms - så kan diodedetektoren i figur 1 sam-
men med det lille program der følger med artik-
len benyttes.

Udviklingsarbejdet er lavet, fordi jeg er gået i
gang med at bygge mit eget måleudstyr til at
måle antenneimpedans - og i den forbindelse
skulle jeg bruge en rimelig præcis HF-spænd-
ingsmåling.
Artiklen her viser hvordan man selv kan lave en
linearisering af en diodedetektor, hvis man skul-
le have lyst til at prøve med andre dioder.

Linearisering af diodedetektor med BAT82 diode
(i området 10 mVrms til 4 Vrms).
Vi starter med at bygge diodedetektoren i figur
1. Hvis du benytter andre dioder end BAT82 kan
det være nødvendigt at lave din egen linearise-
ring - her er måske et par tips at hente:

En korrekt måling forudsætter vi kan bestemme
AC-signalniveauet helt præcist. Skal du lave din
egen linearisering får du brug for adgang til en
kalibreret signalgenerator, hvor du kan indstille
outputniveauet og hvor du er sikker på hvor stor
outputniveauet er. Det endelige resultat bliver
naturligvis ikke bedre end det udgangspunkt
man benytter.

En diodedetektor giver en DC-spænding ud, når
der er AC på indgangen af detektoren. For den-
ne konstruktion er signalniveauet er lavt, og vi
opererer i et område, hvor diodekarakteristik-
ken er meget ulineær. Derfor er vi nødt til at

Figur 1. Diodeensretter bestående af ensretterdiode, kondensator til opladning, RC-filterled
samt belatningsmodstand (sikrer at kondensatorerne aflades igen, når inputniveauet falder).
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kompensere for ulineariteterne når vi gerne vil
vide AC-niveauet.

Diodedetektoren kalibreres ved at man forbin-
der en 50 Ohm modstand til INDGANGEN af
detektoren og sætter en signalgenerator til. Sig-
nalgeneratoren ser nu ind i 50 Ohm og skulle så
gerne være korrekt afsluttet, så man kan regne
med generatorens signalniveau. Signalgenerato-
ren indstilles til forskellige niveauer og signalge-
neratorens amplitude (aflæst på generatoren)
noteres som AC-niveau. For hvert niveau regi-
streres hvor stor en DC-spænding, der kommer
på detektorens udgang. Med en række måle-
punkter, kan man tegne en kurve over sammen-
hængen fra AC til DC.

Det er denne (ulineære) kurve vi vil benytte til at
finde ud af hvor stor HF-spænding der er på
detektorindgangen, når vi måler en vis DC-
spænding. Vi plotter derfor VDC og VAC som vist
i figur 2 - bemærk at akserne er logaritmiske, da
vi viser signalnivauer fra mV til Volt. OBS:
bemærk at alle spændinger på de efterfølgende
grafer er i mV (og ikke som skrevet i volt).

Figur 2. DC-output (målt i mV)  fra diodedetek-
tor ved forskellige AC-input niveauer( målt i mV)

Nu skal vi have fundet en fornuftig sammen-
hæng mellem VDC og VAC - dvs. lavet en diode-
linearisering/et regneudtryk - som kan fortælle
os  inputniveauet, når vi registrerer en bestemt
outputspænding. Den meget teknisk interessere-
de læser henvises til litteraturen, hvor outputs-
pændingen fra en diodedetektor er beskrevet på
højt niveau. Her vil vi benytte en rimelig enkel
fremgangsmåde, som i mit tilfælde gav et gan-
ske udmærket resultat.

Fra internettet hentes et program som er bereg-
net til at analysere data sammenhænge - et
såkaldt "kurvefitting" program. Jeg faldt for
TableCurve 2D (en 30 dages fuld funktionsdygtig
demopakke fra SYSSTAT Software), hvor man

kan indtaste sine data (X,Y) og benytte de man-
ge indbyggede funktioner i programmet til at se
hvor godt forskellige matematiske kurver passer
til data. Et ekstra plus var muligheden for at ind-
taste egne matematiske udtryk (user functions),
justere på koefficienter, vise afvigelser, optimere
præcision etc.

Logaritmisk sammenhæng
Vi ved at dioder har en logaritmisk sammen-
hæng mellem strøm og spænding. Derfor må vi
forvente en eller anden form for logaritmisk ind-
virkning på den ulineære funktion. Et gæt på en
funktion kan derfor være VAC = A * log (B * VDC
+ C), der giver en kurve som figur 3.

Figur 3 viser hvor godt en logaritmisk funktion
(fuldt optrukket linie) passer til måledataene.

De målte data ligger som prikker - den fundne
kurve viser resultatet af regneudtrykket. Som
det ses så ligner kurven i form - men den afgiver
en del rundt om. Kurven følger (med lidt god vil-
je) måledataene i midten - men afviger når vi
kommer til endepunkterne. Afvigelser betyder
at vi får forkerte AC-spændinger og dermed for-
kerte tal til vores beregninger. Så lad os se på
hvad vi ellers kan gøre for at få mindre fejl.

Lineær sammenhæng
Vi ved at dioder ved høje signalniveauer stort set
blot ensretter signalet, så vi får en direkte lineær
sammenhæng mellem AC-niveau og DC-niveau.
Formeludtryk ved høje nivuaer kan være VAC =
A * VDC + B, som giver figur 4.

Kvadratrods sammenhæng
Endelig ved vi at outputspændingen fra en dio-
dedetektor ved meget lave AC-niveuer har en
sammenhæng med effekten i inputsignalet. 
Det svarer til at spændingen skal variere med
kvadratet på ingangsspændingen, når vi går fra
AC til DC, men da vi går den modsatte vej fra DC
til AC skal vi altså variere vores kurve med en
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Figur 4 viser en lineær sammenhæng. Bemærk at
kurven følger måledataene ganske pænt i den
høje ende.

kvadratrodsfunktion VAC=A*(B*VDC+C)^0.5,
som vi ser i figur 5.
Her kan vi se at måledata og kurveform passer

nogenlunde sammen i den lave ende.

Figur 5 viser sammenhæng ved lave niveauer, når
der benyttes en kvadratrodsfunktion.

Kombineret udtryk
Hvis vi sammensætter en passende kombination
af ovenstående får vi udtrykket

VAC =
A*LOG(G*VDC+B)+C*(VDC+I)^0.5+D*(VDC)+E

der giver kurven i figur 6.

Så er vi så småt ved at være der - MEN: 
Jeg benytter detektoren til at finde nogle
spændingsfald i forbindelse med en impe-
dansmåling, så selv små afvigelser vil resultere i
store regnefejl. 
Derfor er det nødvendigt at kigge lidt nærmere
på afvigelserne mellem måledata og kurveform.

Figur 6 viser resultatet, når vi sammensætter de
tre funktioner: logaritme, lineær og kvadratrod

Fejlen ved linearisering
Den fejl, der er mellem målepunkter og bereg-
net kurveform kaldes normalt for residue (på
dansk: rest). Programmet kan vise residuet sam-
men med kurven og vi får nu figur 7. Øverste del
af grafen viser residuet - d.v.s. fejlen mellem kur-
ven og målepunkterne. 

Figur 7 viser hvor stor en fejl (øverst) der er mel-
lem målepunkter og beregnet kurv

Det fremgår tydeligt at der er op til 100 mV fejl,
når den målte VDC (her X) er 2000 mVDC. Når
VDC er lille er fejlen naturligvis også lille, men
stadig vigtig, da man jo måler små udgangss-
pændinger på detektoren. Det er med andre ord
den procentvise fejl, vi er interesseret i.

Den procentvise fejl kan vises ved at 'skifte skala'
i programmet og ser ud som figur 8. 

Kan man ikke leve med en procentvis fejl på 3
procent i den høje ende, så har vi mulighed for
at tilføje yderligere led i beregningen, så fejlen
bliver fordelt hen over hele kurveforløbet - dvs.
vi får en bedre præcision i den høje ende. 
Vi skal med andre ord have bragt residuet ned.
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Figur 8 viser den procentvise fejl mellem kurve
og målepunkter

Forbedret linearisering
Litt. 1 beskriver, at man kan få ulineære led helt
op til 10. orden for en diodeensretter, så vi
prøver at tilføje yderligere et led
F*(VDC+H)^0,25 til formlen:

VAC=A*LOG(G*VDC+B)+C*(VDC+I)^0.5+
D*(VDC)+E+F*(VDC+H)^0.25

og får, når al informationen vises, figur 9. Nu er
residuet kommet ned på 0,5%. Et plot, se figur
10, hvor residuet vises i logaritmisk skala, afs-
lører hvor det er placeret.

Figur 9 vises hvorledes residuet nu er nede på
under 1% takket være det ekstra led i formlen.

Vægtning af fejl
Vi har en mulighed for at fordele fejlene ander-
ledes over intervallet ved at justere den vægt,
hvormed fejlen skal tælle, når vi optimerer. Det
kan gøres ved at angive en vægt sammen med
inputdata (x,y,vægt) i indtastningen. Efter (tem-
melig mange timers) fitting kan man f.eks. ende
med figur 11. 

Figur 10 viser hvorledes fejlene er samlet i den
lave ende

Figur 11 viser hvordan fejlen er blevet spredt ud
over kurveforløbet i den endelige udgave.

Vi bemærker at fejlen i den lave ende er reduce-
ret en lille smule, i den høje ende op til 2000 mV
er fejlen reduceret kraftigt og endelig har vi en
lav risidualfejl i området 300-1200 mV, det er
ganske som ønsket til mit brug. Naturligvis kan
man fortsætte på denne måde, men det kan
være svært at vurdere forskellen på de mange
forskellige resultater. I min endelige prototype
er jeg endt med formlen 

VAC=a*LOG(g*VDC+b)+c*(VDC+i)^0.5+
d*(VDC)+e+f*(VDC+h)^0.25

Og de tilhørende koefficienter:
a =148,38345
b= 37,77092
c =-20,812243
d= 1,7085855
e=-291,35664  
f=82,980674
g=0,71880245
h=1,322e-10
i=0,41642834
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(For god ordens skyld skal nævnes at man f.eks.
også kunne lave en diodelinearisering ved at
dele kurven op i mange stykker og så finde en
passende beskrivelse for hvert enkelt stykke,
men mine erfaringer er, at det ikke giver nogen
bedre løsning - med mindre men benytter tilsva-
rende kompleks beskrivelse som ovenfor til de
enkelte kurvestykker). Ovenstående formel er
lagt ind i et lille basic-program - men man kan
naturligvis vælge at tilsætte en spændingsbuf-
fer, AD-converter og en mikroprocessor m.v. til
udlæsning, automatisk overførsel til pc af data,
etc. Det vil jeg overlade til dine vinteraftener.

Den praktiske brug
Så er vi klar til at benytte detektoren. Byg dio-
dedetektoren efter diagrammet i figur 1. Det
benyttede voltmeter er et af de billige til under
en 50'er - med en indgangsimpedans på 1 Mohm
og indstillet på 2 VDC området. 
Hent programmet (JerukDiodeRectifier.exe +
filen DiodeCalibration.txt) fra EDR's hjemmeside
og læg det ind i en mappe på computeren
(kræver at man kører Windows).

Filen DiodeCalibration.txt indeholder de
anvendte koefficienter til lineariseringen - og
vælger man at benytte den samme ligning til at
finde sine egne koefficienter, kan de indsættes i
filen i stedet for de medfølgende. Tilbage er blot
at aflæse voltmeteret, starte programmet og
indtaste. Ud kommer AC- niveauet.

Litteratur
Nonsquarelow behavior of diode detectors ana-

lyxed by the Ritz-Galerkin Method
Robert G. Harrison and Xavier Le Polozes

IEEE transaction on microwave theory and
techniques, vol 42, No 5, May 1994

Figur 12 viser skærmbilledet med indtastning af DC værdier og
visning af AC-niveau.

O Z
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NNNNyyyyeeee    rrrraaaaddddiiiiooooaaaammmmaaaattttøøøørrrreeeerrrr    kkkkaaaannnn    bbbbeeeeggggyyyynnnnddddeeee    hhhheeeerrrr------------
oooogggg    ggggaaaammmmlllleeee    kkkkaaaannnn    ffffåååå    ooooppppffffrrrriiiisssskkkkeeeetttt    hhhhuuuukkkkoooommmmmmmmeeeellllsssseeeennnnOZ7IGY

Beslutningen
Når der tales om, at OZ7IGY snart fylder 50 år, er
det i sagens natur relevant at berette en smule
"fra dengang", for tankerne går straks tilbage til
tiden fra sent i November 1956 og  ind i 1957.
I OZ dec. 1956 kunne man læse følgende:

OZ8T havde ved afslutningen af 2 m Klubbens
møde i November slået til lyd for, at  danske VHF-
amatører i samarbejde med kollegerne i de
andre nordeuropæiske lande deltager i The
International Geophysical Year,  IGY i tidsrum-
met 1/7 - 1957 - 31/12  1958.

Kort før Jul 1956 mødtes vi så hos mig, og EDR's
formand, Poul Andersen, OZ6PA var til stede og
lovede, at EDR ville dække alle udgifter, og alle
opgaverne bl.a. med at bygge sender og anten-
ne blev fordelt. "Vi" var OZ5AB, Arne Bergstrøm,
OZ5MK, Mogens Kunst (2 m Klubbens sekretær),
OZ7BR, Jørgen K. Rasmusen, OZ7EU, Paul Stør-
ner (TR), OZ7G, Gerhard Hansen, OZ9R, Henrik
Nielsen og OZ9ROS, Gorm Niros.
Resultatet af mødet stod at læse i OZ jan. 1957:

Det besluttedes, at , 5AB, ,7EU og  9R skal bygge
sender, antenneanlægget står  7G og  7BR for.
Der var omtale af forskellige firmaer, der kan
ventes at levere komponenter m.v. Endvidere
skulle 8T varetage informationen til de uden-
landske amatørforeninger.

Der var næppe nogen af de tilstedeværende, der
dengang i deres vildeste fantasi havde kunnet
forestille sig den enorme betydning OZ7IGY ville
få for danske hams.

Sandhedens Time - i Meteorologisk Institut.
Jørgen, OZ7BR (SK) havde systematisk logget
sine Aurora-QSOer og indført dem i histogram-
mer. For at få bekræftet , om der var en sam-
menhæng mellem jordmagnetismen og Auror-
aqsoerne fik vi arrangeret et møde mellem
Statsmeteorolog Johannes Olsen i Meteorologisk
Instiiut, der dengang lå på havneenden af Espla-
naden, der dengang hed Toldbodvej i Køben-
havn i en imponerende bygning med mange
antenner på det flade tag.

Histogram hentet fra Dr. Gûnter Lange-Hesse,
DJ2 BC: Analyse der Ausbreitungsbedingungen
für UKW-Polarlicht-Funkverbindungen, DL-QTC,
Heft 8, 1964 pp. 452-463

Her lagde så Johs. Olsen kurverne over jordmag-
netismens horisontalkomposant på bordet, og
nedenunder lagde Jørgen så sine histogrammer,
således at tiderne kom til at passe sammen.

Øjeblikket!
Og med ét  stod det lysende klart t for os alle tre,
at først kom det store udsving i jordmagnetis-
men, så gik der en tid, og så kom QSOerne!
De førtes så et stykke tid - på magnetismens
remanens, og så var det slut i første omgang.
Men så kom det, vi i begyndelsen glemte, nem
lig at:
Efter nogen tid vendte jordmagnetismen sin
polaritet og kom godt igen, og så  begyndte det

Da OZ7IGY fødtes
Af Børge, OZ8T
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forfra - efter lidt tid, kom QSOerne atter i gang i
nogen tid, så sluttede det hele for denne gang
Aurora!

Det var vist det, man kalder: "Sandhedens Time",
og vi blev sikre på, at vi var på rette spor med
OZ7IGY-projektet!

Hvor stod vi teknisk i 1956 ?
Af Børge, OZ8T

Vi var endnu i radiorørenes tidsalder, og vort tek-
niske stade på apparatområdet illustreres nok
bedst af nogle billeder, bl.a. af tre af Henrik Niel-
sen, OZ9R's gedigne konstruktioner, der efter
sigende har været de mest efterbyggede af
apparater, som har været beskrevet i OZ.:

OZ9R's cascode converter og 9-rørs modtager
1951. 
(Henrik Nielsen, OZ9R "En cascode converter og
en 9-rørs AM-FM super for 144 MHz".  OZ juli
1951.)

OZ9R's 2 m modtager med noise figure 2 (3dB)
1953. (Henrik Nielsen, OZ9R,2 meter modtager
med noise figure " 2 (3 dB)". OZ maj 1953

Og øverst i næste spalte:

OZ9R's 100 W sender med 829B i PA-trinet. 1952.
(Henrik Nielsen, OZ9R "100 Watt sender til 144
MHz, med 829B i PA-trinet. OZ november 1952")

Arne Bergstrøm, OZ5AB, der grundlagde BETA-
FON, fremstillede denne converter seriemæssigt: 

Arne, OZ5AB's seriefremstillede converter. 

Her er Hans, OZ9DC ved sin 2 m modtager.
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2 m Klubben    
I Københavnsområdet mødtes VHF.og UHF-inter-
esserede i 2 m Klubben, der mødtes i et lokale i
radiofabrikken Sonofon i Gentofte, som ejeren
Civilingeniør Kjeld Prytz havde stillet til vores
rådighed.
Klubbens sekretær var Mogens Kunst, OZ5MK,
og hans udførlige referater i OZ gjorde, at også
OZ's læsere kunne "følge godt med".
Her er et af dem:

"Den 28. november 1956  var  der møde i 2 meter
klubben, og foredragets emne var: "De nye rør-
typer og Aurora" af OZ8T. 
"Ingeniøren" havde nemlig behandlet emnet:
"The International Geophysical Year, IGY", og
det var derfor naturligt, at 8T bragte dette på
bane!

Således begyndte OZ7IGY's lange æra.
Man kan få et godt billede af "Situationen" den-
gang ved at læse - i uddrag -   sekretærens
udførlige referat i "VHF-amatøren":

UHF
"UK7 afholder "Julhä1sningstest" paa 144 Mc
den 26. December fra 09:00-12:00 DNT. Reglerne
for Kodeudveksling og Pointsberegning er de
sædvanlige (Antal QSO X Antal Kilometer). Logs
indsendes senest 15. Januar til SM7BE, Ake Lind-
vall, Tullgatan 5 A, Lund. 

Ovenstaaende Meddelelse er modtaget fra
SM7BOR, der samtidig beretter, at det for Tiden
staar lidt sløjt til med Aktiviteten i SM7. Men
eftersom Motorkørsel er forbudt i Weekenden
paa den anden Side af Sundet, er der nu praktisk
talt QRM-frit derovre Lørdag og Søndag, saa
7BOR haaber paa snarlig Bedring i den svenske
Aktivitet paa 2 Meter. 

Hvad 70 Centimeter angaar, er der derimod fb
Nyt fra begge Sider af Øresund. OZ9BS har fra
Langerød haft 'QSO med SM7BZX og SM7BAE.
Distancerne er henholdsvis 60 og 70 Km. 9BS
kører med en 6J6 som PA, der giver 2 W (Ligeud-
forstærkning) til en 4X5 El. Yagi. Der anvendes
AM eller Bredbaands-FM. Modtageren bestaar
af en EC 80 gitterjordet Forstærker foran en 6J6
PP Blander, efterfulgt af dobbelt Transponering
med 100 Mc som første (høj) Mellemfrekvens . 
OZ8BH i København arbejder ogsaa paa 70 Cm. 
Modtageren og Antennen er af samme Type som
hos OZ9BS, hvorimod Senderen er en 'QQE
03/12, der som Tripler giver 2 Watt Output ved et
Input paa 12 Watt. En ny Sender er nu under
Bygning. Ogsaa 8BH anvender Bredbaands-FM.
Denne Form for Modulation har givet udmærke-

de Resultater, idet Sus-Undertrykkelsen er bedre
end 40 db, naar 8BH har 'QSO med 9BS i Lange-
rød - en Distance paa knap 40 Km. 
Vi kan vist alle være enige om, at ovenstaaende
frembyder Stof til Eftertanke - som saa forhaa-
bentlig i Løbet af Vinteren vil blive omsat i Hand-
ling! 

At der allerede nu "tænkes" paa 70 Cm, fremgik
iøvrigt af OZ8T's Foredrag i 2-Meter Klubben
den 28. November. Blandt de talrige Rør-Proble-
mer, der herunder drøftedes, var dette: Hvilket
Rør skal anvendes til at styre en QQE 06/40, der
tripler fra 145 Mc til 435 Mc? Svaret lød, at man
ikke kan klare sig med mindre end en QQE 03/12
som Ligeudforstærker med 300 Volt Anodes-
pænding. Saa meget skal der til for at overvinde
Rør- og Kredstab - men saa er man til Gengæld
meget flot kørende paa 70 Cm! 

Når man tripler fra 48 Mc til 144 Mc, kræves der
som bekendt forholdsvis langt mindre Styres-
pænding. Men - fortalte OZ8T - ogsaa her kan
der opstaa Vanskeligheder. Mange Amatører har
sikkert gjort den Erfaring med et nybygget Tri-
plertrin, at naar den faste Gitterforspænding er
indstillet til den i Rørtabellen angivne Værdi, saa
er der næsten ingen Anodestrøm - fordi den
tilførte styrespænding er alt for ringe. 

De nye rørtyper.
Desuden gennemgik OZ8T i causerende Form de
nyeste Philips Rørtyper og gav Tips m. h. t. deres
Anvendelse. Et antal Prøver gik fra Haand til
Haand, hvorved Tilhørerne kunde iagttage den
særlige Maade, hvorpaa Philips "samler" Helgla-
srør som QQE 03/20 og QQE 06/40. Disse to Typer
var vel nok dem, der vakte største Beundring -
eksempelvis kan nævnes, at QQE 03/20 kan
arbejde helt op til ca. 1500 Mc. 
Desuden fremviste OZ8T nogle Philips-Kompo-
nenter, deriblandt et større Udvalg af Butterfly
Kondensatorer til VHF. 
Særlig Interesses vakte en Anode-Tilslutnings-
klemme beregnet til QQE03/20, QQE06/40 og
andre lignende Dobbelttetroder. 
Denne Klemme, hvis Typebetegnelse er 40623, er
af forsølvet Messing og er konstrueret efter sam-
me Princip som en Drejebænkspinol, d. v. s.
Klemmens Pinolkæber slutter fast omkring
Rørets Anodestift, naar man drejer paa en Fin-
gerskrue. 
Den deraf følgende store Kontaktflade mellem
Anodestift og Tilslutningsklemme giver fortrinlig
Varmeafledning. Klemmen er forsynet med en
50 mm lang bøjelig Loddeflig, som man natur-
ligvis kan forkorte efter Ønske. 
Prisen er Kr. 4,55 pr. Stk. - brutto. 
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QQE 06/40 blev et meget populært rør blandt
amatørerne. Det havde intern neutrodynstabili-
sering og arbejdede meget stabilt. Det forekom
vistnok i rimelige mængder til en fornuftig pris,
hvilket måske skyldtes, at de stammede fra sen-
dere, hvor man af driftsikkerhedsmæssige grun-
de udskiftede rørene efter et bestemt antal
driftstimer, hvad enten de var slidt eller ej.

Aurora
Endelig slog OZ8T til Lyd for, at danske VHFAma-
tører i Samarbejde med Kollegerne i de andre
nordeuropæiske Lande deltager i "IGY". (Inter-
national Geophysical Year) i Tidsrummet 1/7
1957 til 31/12 1958, hvilket kan ske paa den enk-
le Maade, at man forsøger paa at opnaa saa
mange QSO som muligt med Beamen rettet mod
Nord. Hensigten hermed er at udforske den

særlige Form for Udbredelse, som skyldes Auror-
aen ved Jordens Poler. Mulighederne for Aurora-
Reflektion er størst omkring Jævndøgn og i
Aftentimerne (der bliver altsaa ikke Tale om Nat-
teroderi, men kun om at opretholde en nogen-
lunde konstant Aktivitet om Aftenen). 

Bedst med CW
Det nytter ikke meget at anvende Telefoni, idet
Aurora-Reflektion giver Anledning til stærk For-
vrængning. Kun CW kan anvendes, dersom man
vil gennemføre en QSO paa denne Maade.     
En anden Ting er naturligvis, at ogsaa Telefo-
nisignaler vil være af Værdi i Kraft af deres blot-
te Tilstedeværelse, idet de vil kunne fortælle
andre Amatører, om der er "Aurora-Forhold" til
Stede paa Baandet. Men som sagt vil aurora-
reflekterede Telefonisignaler være stærkt forv-
rængede, som Regel saa meget, at de ikke vil
kunne identificeres. Saa CW er altsaa det rigtige,
hvis man virkelig vil gaa ind for Sagen. 
2-Meter Klubben vil nu tage Skridt til at søge
etableret et Samarbejde med VHF-Amatører i
andre Lande, og vi skal senere komme tilbage til
Sagen her i OZ.

Mogens Kunst, OZ5MK. 

Spørgsmålet:
"Hvad kunne vi amatører bidrage til det Interna-
tionale Geofysiske År med?"

Svaret:
OZ8T slog altså til lyd for, at danske VHF-ama-
tører i samarbejde med kollegerne i de andre
nordeuropæiske lande deltager i IGY i tidsrum-
met 1/7 - 1957 - 31/12  1958. 
Og 2 meter Klubben påtog sig at omsætte dette
til virkelighed.
Det skulle hurtigt vise sig, at her lå  kimen til
OZ7IGY's lange og flotte æra!

Hvad er der indeni ?
Af Ivan OZ7IS

I denne serie om OZ7IGY skal der også være lidt
om teknikken: Hvad der er indeni OZ7IGY! 
Det bliver, i dette og de følgende numre af OZ,
kun en kort beskrivelse af teknikken, bånd for
bånd, to bånd ad gangen, i den rækkefølge de
nuværende fyr er sat i drift i årenes løb:

144 MHz:
OZ7IGYs nuværende fyr på 144 MHz (mark 2B) er
i store træk det samme som blev bygget som
afløser for oprindelige rørbestykkede (mark 1),
tilbage i 1977!
Egentlig blev der bygget en helt ny 144 MHz
sender (mark 3) i 1999. Den var også i luften fra

den alternative QTH på Ingeniørhøjskolen i
København frem til 2005, men den nåede aldrig
ud over "modul-stadiet", d.v.s. den blev ikke
ikke mekanisk færdigbygget men lå i "exploded
view" på et arbejdsbord! 
Færdiggørelsen blev også væsentlig mindre
aktuel da vi fik et par Ermes sendere fra EDR,
som dog ikke nåede at blive ombygget da vi
pludselig skulle have den nye QTH i Jystrup op at
stå! Så det endte i stedet med en kraftig renove-
ring af mark 2A, der så kom til ære og værdig-
hed igen i Jystrup. Senderen er indbygget i en
Silumin  kasse (støbt aluminiumslegering) som er
planslebet i bunden og spændt op på den 1 m2



store køleplade der skruet på indersiden af
husets nordvæg.
Helt grundlæggende er mark 2B opbygget af AP
700 moduler, og starter med et 9 MHz krystal der
multipliceres 16 gange i multiplikatorkæden.
Forstærkes så igennem PA kæden der består af
BFS 22, BLY 87 og BLY 89.
I den lange periode hvor vi kørte A1A moduleret
telegrafi var der 2 stk. BLY 89 i parallel i udgan-
gen for at modstå det termiske stress denne
modulationsform giver, inden i en BLY 89. Nu
hvor alle fyrene kører F1A og bærebølgen derfor
er konstant, er det tilstrækkeligt med en PA
transistor, til de 25 watt der, efter en passende
filtrering, leveres ud på antennebøsningen hvor
der er monteret en cirkulator/isolator der ikke
tillader signaler udefra at løbe tilbage i sende-
rens udgangstrin og forårsage (backwards) inter-
modulation. Med 9 sendere i luften fra samme
lokation, vil det være sandsynligt at der opstår
problemer hvis ikke vi havde disse isolatorer! 
(I parentes bemærket mangler vi stadig en cirku-
lator/isolator til 50 MHz fyret hvis nogen skulle
have en til overs?)

Efter cirkulatoren løber signalet igennem godt
10 meter ½" coaxkabel der, sammen med cirku-
latoren, koster under 1 dB i tab. Antennen er en
Big Wheel. En sådan antenne har et gain der lig-
ger lige under 3 dB på disse relativt lave fre-
kvenser. Den resulterende udstrålede effekt
(eirp) svarer til ca. 40 watt. 
Antennen er placeret ca. 104 meter over havet.
Den nuværende antenne er færdigkøbt hos
Wimo. Grundet hastværket med at få den nye
qth i Jystrup klar var vi nødt til at købe, men vi
har tidligere kørt med en tilsvarende hjemme-
bygget antenne i Tølløse. Den holdt i næsten 20
år! 
På et senere tidspunkt vil der blive (gen)etable-

ret en Aurora (Yagi)-antenne mod nord-nordøst,
parallelt med den rundstrålende antenne.

432 MHz.
Det nuværende 432 MHz fyr (mark 3C) er også i
store træk det samme som afløste OZ9ACs fyr
(mark 2) tilbage i 1977. Det har undervejs
undergået et par mindre ombygninger og blev, i
forbindelse med flytningen fra Tølløse til
Jystrup, gennemrenoveret som alle de øvrige fyr.
Ligesom 144 MHz fyret er dette opbygget af AP
700 moduler der er indbygget i en planslebet
Siluminkasse der er spændt op på den store fæl-
les køleplade. Senderen starter med et 13,5 MHz
krystal der 32-dobles i multiplikatorkæden og
tilføres PA-kæden der består af 2N5644, 2N5645
og MRF 644 der leverer 25 Watt til antenne-
bøsningen. Som kompensation for det noget
mindre antenneareal på 432 MHz antennen, føl-
ger her et dobbelt PA trin med en MRF 648 i hver
gren. 

OZ7IGYs Big Wheels set nedefra. Allernederst
den midlertidige BW til 1296, på en udlægger-
arm der nu er erstattet af 4 x BW. Dernæst Aur-
ora-Yagien på 432 MHz og så Big Wheels til 50
MHz, 70 MHz, 144 MHz og 432 MHz.
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144 og 432 MHZ fyrene i deres
nuværende omgivelser.



De leverer ca. 35 Watt til hver sin antenne: En
Kløverbladsantenne i 105 meters højde og en 6-
element Aurora (Yagi)-antenne i 99 meters høj-
de. Kablerne er henholdsvis 7/8" og ½" kabel
med et lavt indsætningstab der sammen med cir-
kulatorene andrager under 1 dB. Da antennega-
in på kløverbladsantennen er godt 2 dB på den-
ne frekvens, er resultatet for rundstråleren ca. 50
Watt eirp. For Auroraantennen er det ca. 250
Watt eirp.
Af sparehensyn har PA trinnet med de 2 x MRF
648 været taget ud af drift i en periode. Så deles
de to antennesystemer om de oprindelige 25
Watt og har følgelig ca. 4 dB lavere eirp.
Kløverbladsantennen her er også af fabrikat
Wimo, som afløste en tilsvarende hjemmebygget
der havde holdt hele perioden i Tølløse.

Ordforklaringer:
Ermes
var et avanceret fælles Europæisk personsøger-
system der blev overhalet indenom af mobiltele-
fon /SMS udviklingen. Nettet blev opgivet i Dan-
mark stort set inden det kom i gang. Ved EDRs
formands mellemkomst blev senderne, som var
opbygget med power MOS-FETs og i stand til at
levere 250 Watt, distribueret ud til forskellige
amatørradiogrupper i Danmark

AP 700: 
AP var igennem mange år Danmarks næststørste
fabrik for radiotelefoner. 700 serien var den
første fuldtransistoriserede serie fra AP og kom
på markedet tidligt i halvfjerdserne. AP 700 var
modulopbygget og temmelig driftssikker. Den
var også elegnet til amatørbrug og der arbejde-
de mange radioamatører på AP Radiotelefon!
Den udkom i krystalstyrede versioner til 8, 4, 3
og 2 meter versioner samt til 70 centimeter, og
som synteseradio til 2 meter og 70 centimeter. 

A1A
er den standardiserede betegnelse for alminde-
lig telegrafi hvor der er bærebølge når nøglen
aktiveres og ingen bærebølge i pauserne.

F1A
er den standardiserede betegnelse for frekvens-
skifttelegrafi hvori der kun indgår to frekvenser:
"Mark" og "Space". Som betegnelserne antyder
er "Mark" den nominelle frekvens hvor nøglen
er aktiveret og "Space" , som er den laveste fre-
kvens, er pausefrekvensen. 
På 50 og 70 MHz er F1A, af pladshensyn, define-
ret med et frekvensskift på kun 250 Hz, på 144, 

Gammel AP 700, til 4 meter, med mange dejlige
moduler at lave radiofyr af!

432, 1296 MHz og højere, er frekvensskiftet 400
Hz. (Ifølge IARU, Region 1s VHF komite.)

Cirkulator/Isolator
er en enhed der kun tillader HF signaler at pas-

sere den ene vej igennem sig. En cirkulator har
normalt tre porte. I forbindelse med beaconsen-
dere har man kun brug for de to porte og den
tredje er så afsluttet med en 50 ohms belastning.
Når cirkulatoren er koblet på denne måde kaldes
den en isolator og tillader kun sendereffekten at
passere, stort set uhindret, til antennen. Deri-
mod får fremmede signaler fra andre sendere i
nærheden ikke lov at løbe den modsatte vej, fra
antennen, ind i senderens PA-trin og der måske
forårsage intermodulation sammen med sende-
rens eget signal, der så vil optræde på helt nye
(blandings)frekvenser der kan risikere at forstyr-
re tredjemand!

Big Wheel, Kløverblad ("Trifoleum")
er, som det sidste navn antyder, betegnelser for

en antennetype der dukkede op i halvtredserne
og ligner en trebladet kløver. Udfra et opsplittet
center der er forbundet til  henholdsvis skærm
og inderleder udgår der tre helbølge "loops" der
former de tre blade i kløverbladet.
Der er en kvart bølgelængde fra centrum til peri-
ferien. Det vil sige at periferien består af tre
halvbølgeelementer i "forlængelse" af hinan-
den. Da periferien er tilnærmet cirkelformet er
antennen rundstrålende og vandret polariseret
med et gain på mellem 2 og  3 dB. Denne anten-
netype bruges stort set kun af radioamatører.
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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.
Bemærk at tiderne for EDR testerne er i DNT.

Dato Tid Regler
December
RAEM Contest - CW 24 0200-0959      
EDR Juletest SSB-1 3700- 3775KHz 26 0830-0930 DNT OZ 12/2006
EDR Juletest SSB-2 3700- 3775KHz 26 1515-1615 DNT
EDR Juletest CW-1  3520-3560KHz 26 0945-1045 DNT
EDR Juletest CW-2 3520-3560KHz 26 1630-1730 DNT 
RAC Canada Winter Contest - CW/Phone 30 0000-2359      
Original QRP Contest - CW 30-31 1500-1500  
Stew Perry Topband CW 30-31 1500-1500  
EDR Nytårstest,  CW 31 1100-1200 DNT OZ 12/2006
EDR Nytårstest, SSB 31 1300-1400
Januar.
SCAG Straight Key Day - SKD - CW    1      0800-2200      
AGCW Happy New Year Contest - CW    1      0900-1200      
10 meter NAC - CW/SSB/FM/DIGI 4      1800-2200      
EUCW 160 m Contest (1) - CW 6      2000-2300      
EUCW 160 m Contest (2) - CW 7   0400-0700      
NRAU-Baltic Contest - CW 14   0530-0730 OZ 12/2006
NRAU-Baltic Contest - SSB 14   0800-1000      
DARC 10m-Contest - CW/SSB 14   0900-1059      
UT Contest - CW/SSB 20      0600-1400      
Hungarian DX Contest - CW/SSB 20-21   1200-1200  
UK DX RTTY Contest - RTTY 20-21   1200-1200  
CQ 160-Meter Contest - CW 27-28   0000-2359  OZ 01/2001
REF Contest - CW 27-28   0600-1800  OZ 01/2003
BARTG RTTY Sprint Contest - RTTY   27-28   1200-1200  
UBA DX Contest - SSB 27-28   1300-1300  OZ 01/2004
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Contesting

160 Meter.
I den kommende vintersæson bydes traditionelt på
CQWW 160 Meter Contesterne, CW og SSB.
Det er på CW den 4' weekend i januar, 27- 28/ 01/ 07,
og SSB er den 4' weekend i februar, 24- 25/ 02/ 07.
Vær opmærksom på at single operatør stationer må
kun deltage i 30 ud af de 48 timer, som contesterne
varer.
Med output på over 150W er man High Power og
under 150W er man Low Power deltager.
Med 5W output er man i QRP klassen.
For at opnå et diplom skal man score mindst 5000
point i HP/LP klasserne og mindst 1000 point i QRP klas-
sen.
Eget land giver 2 point og andre lande eget kontinent
giver 5 point pr. QSO. 
QSO med andre Kontinenter giver 10 point pr. QSO.
Brug den lange juleferie til at planlægge og forberede
deltagelsen.
Da de fleste idag anvender en transceiver vil det være
naturligt at starte med 1 antenne.
Transceivere og separate modtagere/ sender sam-
mensætninger kan ofte tilbyde flere antenner tilkob-
let, men så er vi straks ovre i noget mere avanceret og
ikke mindst dyrere at starte med.
Men alt kan naturligvis bruges, hvis man alligevel har
det på lager.
Bølgelængden på 160m er den længste, som der køres
HF-contester på, og det har altid været et smertens-
barn for contestere, da man ofte uden 160m må vinke
farvel til point og adskillige multipliere.
En score som vanskeligt lader sig erstatte ved at udvid-
de aktiviteten på de andre, lettere tilgængelige bånd.
I det solpletminimum vi befinder os netop i disse år, er
160m et attraktivt bånd for dem der f. eks. samler på
nye lande.
En af årsagerne er at D-lagets absortion er mindre ved
solpletminimum end ved maximum, og særligt i mor-
gengryet og i aftendæmringen.

HVORNÅR KAN MAN BRUGE 160M?
160m kan bruges til distancemæssigt korte forbindel-
ser døgnet rundt, hvilket også er tilfældet i andre ver-
densdele.
Når aktiviteten ikke er så stor her i Danmark, må det
skyldes de antennemæssige problemer.
Hvis man vil køre DX, altså langdistanceforbindelser,
må man til at interessere sig for teorierne om udbred-
delsforholdene og antennesystemer for lave frekven-
ser, for at forstå mekanikken.
Her spiller viden om hvor gråzonen befinder sig, tids-
punktet på døgnet og årstiden en stor rolle.
Programmer med beregninger af MUF, Maximal Usab-
le Frequency, har vist sig utilstrækkelige.
Meget af den rigtige "timing" for DX forbindelser på
dette bånd er relateret til erfaringer.
Så det bedste råd jeg kan give er: Brug båndet.

UDBREDDEELSESFORHOLD.
Udbreddelsen på 160m sker fortrinsvis via D- laget.
D-laget dannes ved solens ionisering laget, og det sker
lidt før solopgang.
Tilsvarende ophører ioniseringen med solens nedgang,
men det går langsommere end ved solopgang.

Maximum ionisering er samtidig med maximum solhøj-
de, altså omkring middagstid, på det tidspunkt bliver
det meste af den udstrålede HF energi på 160m absor-
beret i D- laget og ender der som varme.
Derfor er tiden omkring solens opgang og nedgang de
bedste tidspunkter for langdistanceforbindelser.
Da de geomagnetiske tilstande er roligst ved vintertide
er det den årstid der er bedst til det bånd.
D-lagets afstand fra jorden er afgørende for DX for-
bindelser.
Af de reflekterende lag er det der ligger tættest på jor-
den, ca, 60- 92 km oppe, og en reflekteret radiobølge
skal derfor gøre mange hop for at komme langt væk.

ANTENNER.
Hvordan kommer man igang med en antenne, der har
bare en nogenlunde virkningsgrad og kan udstråle HF
i relativ lave vinkler?
De fysiske rammer sætte i første omgang ofte grænsen
for hvor meget antenne man kan komme afsted med
at sætte op.
En generel tommelfinger regel er: Så meget metal som
muligt i luften.
Det er en god ide at starte så simpelt som muligt.
Derved bliver man bedre istand til at vurdere eventu-
elle forbedringer.
Hvis man har en almindelig standart antenneinstallati-
on, bestående af en 3- bånds yagi i 10-15m's højde og
dipoler eller GP antenne der dækker 80-40m, vil der
være basis for at starte med 1/4 bølge sloper.
Når jeg foreslår denne type antenne skyldes det at jeg
efter at have prøvet flere forskellige andre typer, over
en tidsperiode på ca. 10 år, er stoppet ved denne som
værende tilstrækkelig simpel og let at få til at fungere.
Erfaringsvis kan man med 100- 500W output lave alt
det man kan høre på denne antenne.
En sloper fremstilles ved at føre et coaxialkabel op
langs med masten til et punkt, der ikke rotere med
rundt når beamen drejes.
I det punkt laves en fast metallisk og elektrisk forbin-
delse mellem skærmen på coaxkablet og metalmasten.
Dette punkt skal beskyttes vejrmæssigt, så der ikke
trænger vand i coaxkablet ad denne vej.
Inderlederen af dette coaxkabel forlænges med 1/4
bølgelængde, ca. 42m tråd og den anden ende af den-
ne tråd forbindes i 2-4m højde over jorden til et isole-
ret ophæng.
Der skal naturligvis laves passende mekanist aflastning
af trådens ophæng.

Har man ikke plads til disse 42m i eet strakt stykke, kan
man trække det så langt ud man kan, for derefter
knække det i vandret plan og føre det videre langs
f.eks. en hæk eller plankeværk, hvad der nu må for-
komme i det enkelte tilfælde.
Her må fantasien og opfindsomheden ind med nogle
praktiske løsninger.
OBS! Ved anbringelsen af det nederste stykke skal man
være opmærksom på, at der er en latent fare for for-
brændinger ved berøring, når der er HF på antennen,
som i denne ende er højimpedanset.
Kom ikke ned i børnehøjde med den.
Afstemning af antennen til resonans sker ved at for-
længe eller forkorte denne tråd.
Jo længere stykke man har parallelt med jorden, jo
større indflydelse har jorden på denne afstemning.
Det er muligt at opnå et SWR på 1,5:1 uden de helt sto-
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re armbevægelser, men regn med nogle vandringer
frem og tilbage mellem sender og antenne.
Båndbredden ligger ofte på 20- 25 KHz før SWR over-
stiger 1,5:1, men området 1820- 1850 KHz lader sig
nemt dække uden at bruge tuner, hvis senderens auto-
matik ikke er alt for følsom og drosler effekten for den
mindste afvigelse fra SWR 1:1.

Hvis man ikke er den lykkelige ejer af ovennævnte
antenmnesystem, der her er brugt som basis eksem-
pel,hvad så?
Man kan stille en rør-metalmast op med en længde på
8-10m, behørig barduneret og isoleret fra jord med en
porselænsting fra køkkenet eller en lille colaflaske.
Tilkoblingen sker ved hjælp af en parallelkreds, en spo-
le med en drejekondensator parallel med spolen, og
resonans i 160m hvor man ønsker at køre.
På denne kreds tilkobler man antennen i toppen og
fødekablet med nogle få vindinger, 5-10 stk. fra bun-
den.
Med denne udgangsposition og et SWR- meter umid-
delbart ved fødekabeltilslutningen, inden spolen fin-
der lavest SWR ved dreje kondensatoren. Evt. på til-
koblingen flyttets lidt frem og tilbage til man finder
bedste SWR.
Der anvendes naturligvis så lidt effekt som muligt.
Brug et SWR- meter der er beregnert til 160m, da et
der først starter fra 3,5MHz skal, afhængig af typen,
skal have tilført megen effekt for at vise noget.
Regn med en båndbredde på +/- 5 KHz imellem 1,5:1
punkterne på denne antenne.

Man kan forøge virkningsgraden af denne antenne
ved at lave en såkaldt toploading.
Herved forøges impedance i fødepunktet, men for at
beregne toppen må man søge speciallitteratur, se
ON4UN Low Band DXing.
Bor man til leje i en ejendom, og jeg formoder at radi-
oamatører altid vælger en lejlighed så højt oppe som
muligt, er der måske mulighed for at bruge loftet til
ophængning af en trådantenne.
Balancerede antenner er tilrådeligt af hensyn til for-
styrrelser, prøv f. eks. forkortede dipoler.
Som ved rørmasten skal man regne med, at det kan
være lidt problematisk at få antennen til at fungere
grundet at den kobler til alt i nærheden.
Lav effekt er tilrådelig indtil man er sikker på at undgå
forstyrelser.
Nogen ideel stråler er den slags installationer ikke,
men der er mange der alligevel kommer i luften.

Jeg bruger, ganske vist udendørs, en dipol på 2 X 18m,
som dækker 160-80-40m, fra en højde af 10m og ned
til 4-5m i enderne.
Den er forsynet med traps lavet efter anvisning i ARRL
Handbook 2000, side 20.13.
Det er W8NX der i QST Juli 1992 har beskrevet den og
hvordan man laver de traps, der skal bruges.
Jeg kan tilføje at hvis man bruger RG59 istedet for
RG58 opnår man lidt større spoler for at få resonans,
men til gengæld bliver antennen lidt kortere.
Det skyldes den lavere kapacitet/m i RG59, følgelig må
der anvendes mere kabel for at opnå den nødvendige
kapacitet.
Tab i traps?
Glem det, her handler det om overhovedet at komme
i luften, hi.

Ved opsætning af dipoler står man ofte med det pro-
blem at det sker fra en enkelt mast.
Det betyder at det bliver en sålaldt inverted dipol, og
husk den skal mindst 1m ud fra jernkonstruktionen i
fødepunktet.
Man skal her passe på at vinklen imellem de 2 dipol-
halvdele i lodret plan bliver mindst 100 grader.
Her spiller grundens størrelse ind, hvis alt skal holdes
på egen jord.
Det er vigtigere at overholde vinklen end at få top-
punktet så højt op som muligt.

MODTAGE ANTENNER.
Har man plads til det kan det betale sig at udvidde sin
antennefarm med modtagerantenner, som f. eks
Beverage, T- antenner, Loops og rammeantenner.
Ved brug af separate modtagerantenner skal man
være opmærksom på om ens radio er beregnet til det-
te.
Her må man konsultere manualen og diagrammet over
radioen for at sikre sig at indgangen til modtageren
virkelig er jordet, når der sendes.

SWR FORHOLDET.
Mange antenner til 160m udviser vanskelige SWR for-
hold.
GP antenner har ofte en meget lav impedans, i praksis
under 20 ohm.
Ballancerede antenner kan derimod være meget
højimpedansede.
De fleste auto antennetunere til nutidens radioer er
ikke beregnet til at tilpasse senderen til et SWR forhold
på mere end max. 4:1, altså 200 ohm til 50 ohm, da de
fleste bruger 50 ohms coaxialkabel som fødekabel.
Hvis man prøver at få tilpasset en antenne udenfor
dette relativt smalle område opnår man ikke andet
end at den tilførte effekt bliver til varme i tuneren, og
i de højimpedansede tilfælde brænder omskiftere af
forholdsvis hurtigt af, i nogen tilfælde kan man dog
være heldig at opleve et sandt festfyrværkeri ved tune-
rens overgang til de evige jagtmarker.
Fremstilling af en tuner, der kan klare jobbet, synes at
være en oplagt sag for hjemmebyggeren, men pas på!
Hvis man låner et diagram til formålet, skal man lige
sikre sig, at det vil fungere til formålet, inden man star-
ter et byggeri. Spørg en erfaren amatør til råds. 
Der findes desværre et utal af diagrammer til tunere,
der ikke virker.
Delene skaffes via annoncer eller loppemarkeder.
Husk det er kraftige grejer, der skal til, hvis man bruger
bare nogen effekt!
Minimum 4-8mm pladeafstand i drejekondensatorer,
god afstand til jord, og tråden starter ved ø2mm.
Faste kondensatorer skal kunne bære strømmen, alter-
nativt må man sætte flere i parallel!
Omskiftere skal være i ampereklassen og samtidig
være anvendelig til at overføre HF uden alt for store
tab.

INFO OM 160M AKTIVITETER.
Low Band Monitor diplom program:

<http:/www.lowbandmonitor.com>

Deltagel er frit for alle,men man skal være tilmeldt
Low Band Monitor bulletinen, og er baseret på aktivi-
tet igennem en 7 måneders sæson.
Sæsonen starter 1 september og slutter 31 Marts.
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Der kræves ingen QSL kort, kun en kopi af loggen,
sendt på mest bekvemmelige måde.

Low Band Monitor tilbyder hver sæson 3 diplomer for
160m aktiviteter.

160 METER WAC.
Den første person, der to-vejs hver sæson, har lavet
Work All Continents (Africa - Asia - Europe - N. Ameri-
ca - Oceania - S. America), tildeles en Plaquette.
Et kontinent er defineret ved CQ Magazine Zone map
og ARRL DXCC landeliste.
Diplomer tildeles efterfølgende til alle andre der kvali-
ficerer sig, men blot ikke kom først.

GRAPHICAL 160 METER WAC.
Ved sæsonafslutningen er der mulighed for at opnå
dette diplom, som udstedes til den der har opnået de
længste distance i forbindelse de 6 kontinenter.
Som yderligere tilskyndelse tildeles alle tilmeldte som
har kvalificeret sig en medaljon, hvis deres sammen-
lagte miles er over 40.000 miles.
Beregningen af distancerne er baseret på anvendelse
af programmet WINGRID.
Højeste antal miles tildeles en plaquette.
Se på hjemmesiden rubrikken: PAST 160 METER PARTI-
CIPANTS.

BAD BOYS OF WINTER.
Dette Award er baseret på antal zoner lavet på 160m,
max er 40, og det skal ske ved deltagelse i en af føl-
gende contester:
CQWWSSB, CQWWCW, ARRL 160, Stew Perry, JIDX,
CQ160CW, RSGB160, ARRLDXCW, CQ160 SSB, ARRLDX-
SSB og CQWPXSSB.
Foe at kvalificere sig skal man lave et minimum af 10
zoner, mode underordnet.
Deltageren med det højeste antal zoner tildeles en
plaquette, og der udstedes diplomer til alle der iøvrigt
kvalificerer sig.
Se på hjemmesiden rubrikken: PAST BAD BOYS OF
WINTER PARTICIPANTS.

KILDER TIL MERE VIDEN OM 160M.
ON4UN bog Low Band DXing.
ARRL Antenna Book.
CQ november 2006, artikkel af K9LA Carl Luetzel-
schwab.

EDR jule- og Nytårstest.

EDR 80m Juletest.
Dato: Juledag d. 26 dec. 2006.
SSB: 1' periode 0830 til 0930, DNT

2' periode 1515 til 1615, DNT
Frekvens: 3700- 3775 KHz.

CW: 1' periode 0945 til 1045.
2'periode  1630 til 1730.

Frekvens: 3520- 3560KHz.

EDR 40m Nytårstest.
Dato: 31 dec. 2006
SSB: 1100 til 1200, DNT
Frekvens: 7040- 7090 kHz.

CW : 1300 til 1400, DNT
Frekvens: 7010 til 7040 KHz.

For begge tester gælder følgende regler:
Kun kontakt mellem OZ, OX og OY stationer giver
point.
Man kan deltage som:
A = single operatør.
B = Single operatør QRP, max. 10W input eller 5W out-
put.
C = EDR lokalafdelinger og Multi operatører. 
Afdelinger kan ikke køre /A med et afdelingskaldesig-
nal fra et medlems QTH.
D = SWL lytteamatører. Max. samme kaldesignal 5 gan-
ge i hver periode.

Der udveksles kodegrupper RS(T) + serie nr. med start
001.

Opkald er CQ Juletest eller CQ Nytårstest.
Der skal angives tid for mindst hver 5' QSO.

Hver komplet QSO giver 2 point.
Forkert QSO nummer giver kun 1 point og fejl i kalde-
signal medfører bortfald.
Hver dublet QSO, som findes af logretteren, giver fra-
drag på 10 point.
En QSO godkendes hvis stationen findes i mindst 3
andre logs.
Hver station må kontaktes 1 gang i hver periode på
hvert bånd i CW og SSB.

Papirlog sendes til:
Peter Vestergaard, Vestervej 74, DK 4960 Holeby.
Poststemplet senest d. 8 jan. 2007.

E-log.
Email sendes til <oz5wq@edr.dk>
Deadline for log er senest 8 jan. 2007, kl. 2359 DNT.
Ved brug af email SKAL loggen være vedhæftet, altså
INGEN log i tekstfeltet. En log pr. mail.
Skriv kaldesignalet + mode + JUL el. NYT i emnelinien.
Eks.: OZ5WQ-cw-jul, OZ5WQ-ssb-nyt

Vedhæftet fil med log skal ligeledes benævnes: 
Kaldesignal- Mode - jul eller nyt
Eks.: Eks. OZ5WQ-cw-jul, OZ5WQ-ssb-nyt

Husk at skrive navn og call på hvert blad ved papirlog
og ved e-log skal hele adressefeltet udfyldes.
Der SKAL anvendes separate logblade for hver test og
mode, også ved få QSO'er.
Hvis I ikke bruger et decideret contestprogram, men
selv skiver loggen elektronisk, så brug kun NotePad,
WordPad eller TextPad, IKKE I WORD ELLER EXCEL!!!
Brug OZ8GWs contestprogram, der kan hentes frit på
internettet, det laver en Cabrillofil direkte.

Præmier:
De 3 bedste i klasse A 80m CW og klasse A 80m Phone
modtager præmier.
Desuden tildeles diplomer til de 3 bedst placerede i alle
klasser både i Jule- og Nytårstesten.

Jeg modtager gerne jeres kommentarer + billeder +
station- og antennebeskrivelse.

Conteststof



NRAU Baltic contest 2006. 

Så er det igen tid til NRAU Contesten.
De 4 nordiske Contest managere har efter aftale udvid-
det kredsen af arrangører
Det er derfor Estland, der arrangerer denne contest i
2006.
Senere vil de øvrige Baltiske stater LY og YL følge efter,
når der bliver truffet en aftale med dem.
Dato: Søndag d. 14-01-2007.
Søndag morgen den 2' fulde weekend i Januar og husk
så lige, at det er tidligt på morgenen!
CW:  0530 - 0730 UTC, i områderne 3510- 3560 og 7010-
7040 kHz.
SSB: 0800 - 1000 UTC, i områderne 3600- 3650, 3700-
3775 og 7040- 7090 kHz.
Brug kun de angivne frekvensområder.
Klasser:
CW = A og SSB = B
Husk at angive det på loggen og i subjektlinien på e-
mailen.
Mixed mode beregnes af Contest Manageren..     
Landskampen: Den totale sum af de 10 bedste CW og
SSB scores i hvert land.
Contest call: CQ NRAU de .....
Rapport: RS(T) + serie nummer, startende med 001 + 2
bogstaver, der indikerer Amt.
Separate nummerserier fra 001 for CW og SSB, da det
er 2 contester.
Point: Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd på
CW og SSB, d.v.s. 2 gange i hver halvdel.
Hver QSO med ES, JW, JX, LA, LY, OH, OH0, OX, OY, OZ,
SM, TF og YL giver 2 point.
En QSO med fejl i den modtagne kode giver kun 1
point.
En QSO med en station, der ikke har indsendt log,
giver kun point hvis stationen optræder med mindst 10
QSO'er i andre logge.
Multiplier: Hvert Amt/ Fylke/ Len/ Region giver 1 multi-
plier pr. bånd og mode.
En QSO med en station der ikke har indsendt log giver
kun point hvis stationen optræder i mindst 10 andre
logge.
Total score = (sum af QSO-point) x (sum af multipliers
lavet på de 2 bånd)
Separat total score for hvert bånd.
Separat final scores for CW and SSB.
Informationerne i loggen er dato, klokkeslæt i UTC,
RS(T) + nr. for begge.
Dubletter markeres tydeligt med et 0.
Finder du en dublet under kontrollen er det gratis, hvis
Contest Committeen gør det, fratrækkes værdien af 5
QSO'er.
Ved e-log betegnes logfil og sum-fil som følger
(eksempel):
CW: oz5wq.cw og oz5wq_s.cw .
SSB: oz5wq.ssb , oz5wq_s.ssb .
Ved e-logs angives i emnelinien call, cw eller ssb.
Kun almindelig tekst format til e-logs, IKKE WORD og
IKKE CABRILLO FORMAT.
Det er vigtigt at betegne sine filer på ovennævnte
måde, da det sparer contest manageren for oceaner af
tid med at placere filerne i den rigtige mappe og der-
efter at finde sum-siderne. 
Diplom:
Der udstedes diplom til de 3 første på CW og SSB i
hvert land.

Ligeledes gives diplom til de 5 bedste på CW og SSB
(deltageren skal have deltaget på både CW og SSB).
Afhængig af deltagertallet kan kommiteen udstede
flere diplomer.
Hvert deltagerland kan efter egne regler uddele diplo-
mer og / eller præmier.
Diskvalificering: Mere end 2% umærkede dubletter
medfører diskvalification.
Omgåelse af licensbestemmelser og usportlig opførsel,
kan medfører diskvalificering.

Papirlog sendes til:
LRAL 
PO BOX 164
Riga LV-1010
Latvia

Email:
nrau2007@lral.lv

Deadline for log er senest 31 jan. 2006, kl. 2359 DNT.
Ved brug af email SKAL loggen være vedhæftet.
Skriv kaldesignalet- mode- testens navn i emnelinien.
Hvis I ikke bruger et decideret contestprogram, men
selv skiver loggen, så skriv i NotePad, WordPad eller
TextPad, IKKE I WORD ELLER EXCEL, venligst.
Se http://www.lral.lv/nrau2007

Multiplier liste for NRAU - Baltic Contest

ES: Estland 16 multipliers
HM Hiiu PU Pärnu
HR Harju RP Rapla
IV Ida-Viru SR  Saare
JG Jögeva TA  Tartu
JR Järva TL  Tallinn
LN Lääne VC  Valga
LV  Lääne-Viru VO  Vöru
PL  Pölva VP  Viljandi

LA: Norge 21 multipliers
AA Aust Agder OP Oppland
AK Akershus OS  Oslo
BU Buskerud RL  Rogaland
FI Finnmark SF  Sogn og Fjordane
HE Hedemark ST  Sör Tröndelag
HO Hordaland SV  Svalbard/Björnöya
JA Jan Mayen TE  Telemark
MR Möre - Romsdal TR  Troms
NO Nordland VF  Vestfold
NT Nord Tröndelag VG  Vest Agder
OF Östfold

LY: Litauen 15 multipliers
AT Alytus SI  Siauliai-city
KD Klaipeda-city SU  Siauliai
KI Klaipeda TG  Taurage
KM Kaunas-city TI  Telsiai
KN Kaunas UT  Utena
MM Marijampole VU  Vilnius-city
PA Panevezys VV  Vilnius
PN Panevezys-city

OH: Finland og Åland 20 multipliers
AL Ahvenanmaa LA  Lappi
EK Etelä-Karjala PH  Päijät-Häme
EP Etelä-Pohjanmaa PK  Pohjois-Karjala
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ES Etelä-Savo PM  Pirkanmaa
IU Itä-Uusimaa PO  Pohjanamaa
KE Keski-Suomi PP Pohjois-Pohjanmaa
KL Kymenlaakso PS Pohjois-Savo
KP Keski-Pohjanm. SA Satakunta
KT Kanta-Häme UU Uusimaa
KU Kainuu VA Varsinais-Suomi

OX/OY/OZ: Grønland, Færøerne, Danmark 
16 multipliers
AH Århus RI  Ribe
BH Bornholm RK  Ringköbing
FA Færøerne RO  Roskilde
FB Frederiksborg SJ  Sönderjylland
FY Fyn SS  Storström
GR Grönland VI  Viborg
KH Köbenhavn VJ  Vejle
NJ N.jylland VS Vestsjälland

SM: Sverig 21 multipliers
BL Blekinge OR  Örebro
DA Dalarna E   Skåne
GA Gävleborg SL  Stockholms Län
GO Gotland SO  Södermanland
HA Halland UP  Uppsala
JL Jämtland VB  Västerbotten
JO Jönköping VD  Västra Götaland
KA Kalmar VL  Värmland
KR Kronoberg VM  Västmanland
NB Norrbotten VN  Västernorrland
OG Östergötland

TF: Island 1 multiplier

YL: Letland 26 multipliers
AI Aizkraukle LM  Limbazi
AU Aluksne LU  Ludza
BA Bauska MD  Madona
BV Balvi OE  Ogre
CE Cesis PR  Preili
DG Daugavpils RE  Rezekne
DO Dobele RR  Riga
GU Gulbene SD  Saldus
JE Jelgava TS  Talsi
JP Jekabpils TU  Tukums
KG Kuldiga VE  Ventspils
KV Kraslava VK  Valka
LI Liepaja VR  Valmiera

Resultater for CQ WW CW 2005.

Single opr. single TX.
* = max. 100W output.
Nr. call Band score Q's Zoner Lande
1. OZ4RT A 287.722 651 59 204
2. OZ1JTE " 270.084 525 77 240
3. OZ8SW " 116.816 275 51 145
4. OZ0J " 24,112 176 37 100

1. OZ7BQ 3,5 48,208 377 17 75
2. OZ7AEI " 12,060 170 11 56

*1. OZ8AE A 724,593 1008 99 312
*2. OZ5DL " 206,492 543 56 191

*3. OZ5UR " 194,680 516 63 185
*4. OZ6PI " 173,430 390 65 217
*5. OZ1DGQ " 7,524 95 15 29 
*6. OZ4FF " 5,330 58 23 45
*7. OZ5BD " 2,745 56 17 28
*8. OZ5RM " 399 25 4 17 

*1. OZ7YL 14 10,704 122 12 26

Multi opr. 2 TX.
1. OZ5E 3,585,983 3682 128 459
Opr's: DL4NER, DL5NDX.

2, OZ0XX 1,132,394 1832 94 352
Opr's: OZ3ZW, OZ5WQ.
3, OZ0KR 245,016 882 56 193 
Opr's: DG3KL, DH9KR, DJ2YE, DJ9UW, OZ0KR.

Checklog: OZ2JI.

Resultater for Baltic Contest 2006.
Jan OZ1ADL har sendt resultatlisten, som jeg har pluk-
ket følgende resultater fra.
European Countries.

Single Opr. SSB, Entry C.
1. OZ1ADL 187 Q's 997 point, HP klassen med 40 ind-
sendte logge.

Multi Opr. Single TX, Entry D.
3. OZ7OGN 63 Q's 93 point, LP klassen med 3 indsend-
te logge.

Det var alt for dennegang.
Glædelig Jul og godt Nytår til alle fra contest redakti-
onen.

73 Peter OZ5WQ/OZ7TTT

Lytteramatøren
Heller ikke i denne måned, kan du finde "Lytterama-
tøren" i OZ. Det skyldes at Henning, OZ3IR er blevet
alvorligt syg. Fra hans kone har redaktionen erfaret, at
der er en lille bedring i tilstanden; men desværre vil
der nok gå nogle måneder endnu inden Henning kan
genoptage arbejdet med spalten.

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

Redaktion:

80m. aktivitetstest november
CW Points Multi Score
1 OZ1GX 89 20 1780
2 OZ2NYB 74 20 1480
3 OZ4QX 72 19 1368
4 OZ1LJ 65 18 1170
5 OZ1IVA 59 15 885

Fone
1 OZ1GX 146 44 6424
2 OZ1IWJ 140 43 6020
3 OZ4NA 132 42 5544
4 OZ8SA 127 38 4826
5 OZ9EC 128 36 4608
6 OZ1XV 117 38 4446
7 OZ6KH 110 39 4290
8 OZ4QX 93 33 3069
9 OZ1LJ 101 30 3030

10 OZ4FZ 87 32 2784
11 OZ1HYI 60 23 1380
12 OZ1RSH 62 19 1178
13 OZ1AWG 48 19 912
14 OZ9IS 46 17 782
15 OZ3JU 40 14 560
16 OZ3BEN 10 4 40

Klub fone
1 OZ5VEJ 88 31 2728
2 OZ2NYB 83 30 2490

QRP cw
1 OZ0QRP 91 19 1729
2 OZ1BMA 84 18 1512
3 OZ8BN 89 15 1335
4 OZ5AEV 68 12 816
5 OZ8T 34 9 306
6 OZ1IKW 7 25 175

QRP fone
1 OZ8T 81 21 1701

10m. aktivitetstest NOV
Klasse A. CW

QSOer Loc Score
1 OZ8SMA 4 2 1322
2 OZ2PBS 5 2 1261
3 OZ4QX 5 2 1212
4 OZ4TP 3 2 1095
5 OZ1GX 1 1 577

OZ7EX 1 1 577

Klasse B. SSB
1 OZ3BEN 9 4 2698

2 OZ8SA 8 4 2520
3 OZ1GX 4 3 1877
4 OZ8WQ 3 2 1166
5 OZ2PBS 3 2 1132
6 OZ9HMN 2 2 1086
7 OZ8FU 2 1 695
8 OZ9FL 2 1 593
9 OZ2DV 2 1 563

10 OZ7EX 1 1 514

Klasse C. FM
1 OZ8SA 6 4 2432
2 OZ3BEN 4 2 1222
3 OZ1GX 2 2 1156
4 OZ2PBS 2 1 571
5 OZ2DV 2 1 563
6 OZ9HMN 1 1 541
7 OZ9FL 1 1 528

Klasse D. Dig.
1 OZ3BEN 4 3 3742
2 OZ2PBS 2 1 571

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ8SA 0 2520 2432 0 4952
2 OZ3BEN 0 2698 1222 3742 7662
3 OZ1GX 577 1877 1156 0 3610
4 OZ2PBS 1261 1132 571 571 3535
5 OZ9HMN 0 1086 541 0 1627
6 OZ2DV 0 563 563 0 1126
7 OZ9FL 0 593 528 0 1121
8 OZ7EX 577 514 0 0 1091

Deltagerantallet denne gang var jo ikke så stort og det
skyldes jo at der samme søndag var  amatørtræf i
Odense. Jeg  lidt ked af, at det falder sammen, men det
er jo svært at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Enten er det CQ WW DX contesten   eller også er det
amatørtræffet der er i vejen. - Ak-ja. Det er ikke nemt
at være menneske - men nu prøv alligevel, det er nu
slet ikke så tosset endda.

Også denne gang var der nye deltagere i testen. Glæ-
deligt at der stadig er nye deltagere og endnu bedre -
de havde også indsendt deres log  også selv om antal-
let af QSO'er ikke var så stort. 
10 meter testen blev der gjort hvad der var muligt,
men forholdene er altså ikke rigtig med os for tiden.
Lidt åbninger hist og pist  er der og pludselig er statio-
nerne igennem for i næste øjeblik at være væk igen. 
Ja, så er vi igennem dette års tester på 80 og 10 meter.
Når dette læses har vi kørt de sidste tester i 2006. 
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Diplomjagten
Lone Hansen, OZ2LGD

E-mail: OZ2LGD@edr.dk

Redaktion:

ICELAND ON SIX METERS AWARD

Diplomet er tilgængelig for alle licencerede amatører
og SWLs
Diplomet er belønning for at have kontaktet eller hørt
Islandske Amatør Radio Stationer på 6meter (50MHz) 
Ingen mode begrænsninger
Krav:
Kontakt med mindst 2 Islandske Amatør Radio Statio-
ner på 6meter (50MHz) 
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.
Gebyr for " ICELANDONSIXMETERSAWARD" 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.
Diplomet blev udgivet første gang i juli 1998. 
Bemærk venligst: Kontakter med stationer som er /TF
eller TF/ er IKKE gyldige til dette diplom.

IRA ZONE-40 AWARD (IRA Z-40)
Diplomet er tilgængelig for alle licencerede amatører
og SWLs
Ingen QSO begrænsning
Ingen bånd begrænsning, men alle QSOer skal være i
samme mode for at opnå diplomet (F.eks. 2XCW, 2XSSB
eller 2XRTTY etc). Der kan også fåss enkelt bånds
diplom på forespørgsler.
Krav:
Bekræftede kontakter med hver af de følgende DXCC-
lande i CQ-Zone 40: Island (TF), Grønland (OX), Jan
Mayen (JX), Svalbard (JW) og Franz Josef Land (R1FJ).
DX-stationer: En bekræftet kontakt med hvert land

(Et total på 5 QSOer)
EU-stationer: Samme som DX, bortset fra QSOer  som

er anført med 3 forskellige TF stationer
(Et total på 7 QSOer).

TF-stationer: Samme som DX, bortset fra QSOer  som
er anført med 15 forskellige TF-statio-
ner (Et total på 19QSOer).

Bemærk venligst: Kontakter med stationer som er /TF,
/OX eller TF/,OX/ etc. er IKKE gyldige til dette diplom.
En GCR-liste der er godkendt af 2 licencerede ama-

Det var også den sidste test på 80 meter, hvor det var
amtsnumrene der var multiplier.
Fra 2007 ændres multiplierne fra amtsnumre til første
ciffer i det postnummer hvor deltageren er bosidden-
de eller opholder sig  under testen. Det giver lidt færre
multiplier og point, men skulle ikke give de store pro-
blemer. Til gengæld bliver det nu sådan, at eget multi-
plier nu også tæller med.
Jeg har valgt at give Bornholm et fiktivt postnummer,
nemlig 0 (nul). Det kunne måske øge deltagerantallet
fra øen, eller i hvert til fælde gøre det attraktiv at lyt-
te efter dem derovre.

De nye regler vil blive optrykt i OZ Januar 2007.
Der bliver ingen ændringer i reglerne for 10 meter
testen. Regler kan findes på EDR's hjemmeside.

Jeg vil jeg gerne sige alle deltagerne i testerne tak for
et godt år og for tålmodigheden med mig og mine små
"smuttere" ind imellem. Det har været sjovt at deltage
og at få loggene ind med jeres små kommentarer. Jeg
håber på endnu flere deltagere i 2007.

Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nyt År til alle .
Gunnar, OZ1GX



tører, eller en lokal klub qsl-manager, skal være ved-
lagt. Listen skal vise alle QSO detaljer som kørt station,
dag, måned, år, tid, bånd, mode og rapport. IRA-
Awards manageren forbeholder sig ret til at evt. se
QSL-kortene.
Første diplom udstedt til et DXCC-land, vil blive påteg-
net som sådan.
Gebyr for IRAZONE-40AWARD er 8 IRC´s eller 5.00
USD..
Diplomet er for hver ansøgning printet på et specielt
297 X 210 mm Ink Jet papir i multi farver.
Diplomet blev udgivet første gang i april juli 1994. 

WORKED ALL NORDIC COUNTRIES AWARD (IRA-
WANC)

Diplomet er tilgængelig for alle licencerede amatører
og SWLs
Ingen QSO begrænsning
Ingen bånd begrænsning, men alle QSOer skal være i
samme mode for at opnå diplomet (F.eks. 2XCW, 2XSSB
eller 2XRTTY etc). Der kan også fåss enkelt bånds
diplom på forespørgsler.
Diplomet udgives i 3 klasser: CLASS-A, CLASS-B and
CLASS-C.
Krav:
Bekræftede kontakte med følgende Nordiske DXCC-
lande ifølge reglerne: SWALBARD (JW), JAN MAYEN
(JX),  NORGE (LA), FINLAND (OH), ALAND ISLANDS
(OH0), MARKETREEF (OJ0), GRØNLAND (OX), FÆRØER-
NE (OY), DANMARK (OZ), SVERIGE (SM) og ISLAND
(TF).
EN BEKRÆFTET KONTAKT MED ISLAND ER OBLIGATO-
RISK FOR ALLE KLASSER
Klasse A: En bekræftet kontakt med hvert af de

11 lande
Klasse B: En bekræftet kontakt med 8  af lan-

dende, deraf  2 i CQ-ZONE 40
Klasse C: En bekræftet kontakt med 5 af landen-

de, deraf 1 i CQ-ZONE 40
Bemærk venligst: Kontakter med stationer som er /TF,
/OH0 or TF/, OH0/ etc. er IKKE gyldige til dette diplom.
Undtaget er dog OJ0.
En GCR-liste der er godkendt af 2 licencerede ama-
tører, eller en lokal klub qsl-manager, skal være ved-
lagt. Listen skal vise alle QSO detaljer som kørt station,
dag, måned, år, tid, bånd, mode og rapport. IRA-
Awards manageren forbeholder sig ret til at evt. se
QSL-kortene.
Første diplom udstedt til et DXCC-land, vil blive påteg-
net som sådan.
Gebyr for NORDICCOUNTRIESAWARD er 8 IRC´s eller

5.00USDollars.
Diplomet er for hver ansøgning printet på et specielt
297 X 210 mm Ink Jet papir i multi farver.
Diplomet blev udgivet første gang i april juni 1994. 
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

734 ________________________________________________________________________ OZ December 2006

Gevinstliste Amatørtræf Fyn

Idet vi takker både udstillere, loppestande, fore-
dragsholder, interessestande og gæster for et suc-
cesfuldt ATF 2006 bringer vi hermed gevinstlisten
for call mærkaterne:

Call Gevinst Leverandør
mærkat

0063 Mobinet EX-35 Magnetfod Norad
0416 MFJ-1778 (G5RV) Norad
0351 MFJ Coax Switch Norad
0230 Kenwwod TH-F7E Norad
0108 Lykkepakke High-Com
0492 Lykkepakke High-Com
0550 Lykkepakke High-Com
0631 Lykkepakke High-Com
0551 MAG 70ELW BM-Radio
0111 NA 701 BM-Radio
0255 RB MJPS Magnetfod BM-Radio
0329 NA 636 BM-Radio
0317 NA 701 BM-Radio
0101 NA 701 BM-Radio
0267 Alinco DJ-S45CQ BM-Radio
0428 Alinco DJ-S45CQ BM-Radio
0371 NOS Intro EDR's Forlag
0155 RSGB Guide to EMC EDR's Forlag
0449 Microwave Handbook Vol.3 EDR's Forlag
0146 ARRL Antenna Compendium EDR's Forlag
0006 Yaesu Kasketter Betafon
0496 Yaesu Kasketter Betafon
0271 SRH 536 Betafon
0475 Diamond Triplexer MX-2000 Betafon
0007 Magnetfod SMA Betafon
0549 Earpiece VC-27 Betafon
0194 Monofon MH-57A4B Betafo

Hvis du har vundet på et af numrene, kan du kon-
takte OZ1IZL, Jan på tlf. 66 15 21 41.

Det skal bemærkes, at gevinster, som ikke er krævet
udleveret senest d. 1. marts 2007 tilfalder ATF og vil
blive brugt i andre lodtrækninger i ATF regi.

Vy 73 de OZ1IZL, Jan



Løst og fast.
Så er endnu et DX år strøget af sted med 2 nye DXCC
entities og mange ekspeditioner.  Selvom det nu tyder
på vi er ved at være i absolut minimum, så er stadig
mange der tager til fjerne egne for at aktivere spænd-
ende lande og det kan vi ikke takke dem nok for.  
At vi er i minimum betyder at det ikke er nemt at køre
mange af ekspeditionerne og det stiller meget større
krav til såvel ekspeditionerne som os i den anden ende
af pileup'en.  I minimum kan man ikke forvente at man
kan køre de svære DX'er i løbet af en halv time en lør-
dag formiddag for derefter at tage til moster Berthas
fødselsdag.  Der skal helt andre boller på suppen hvis
man vil køre det hele.  De fleste af de højt rangerende
DX'ere på OZ's liste tager ferie i de perioder hvor der
er DX ekspeditioner og er ved radioen hele tiden, set i
forhold til hvornår der åbninger på de bånd hvor man
mangler at køre den.  
Mange vil mene at det stadig kun er en hobby og får
man den ikke så må man bare vente til næste gang,
men det ofte dem der skriver på cluster og reflektorer
at det var en elendig operation.  DX stationerne skal
også være ekstra på mærkerne i minimum og ramme
nøjagtigt de rigtige tidspunkter i forhold verdensdele-
ne og bånd og ikke bare køre dem der er tæt på og
dermed kraftigst. 
Det gælder også for DX ekspeditionen at holde fokus,
det vil sige at man fra dag et lytter efter de svære
åbninger jf. bånd og tid og ikke venter til de sidste to
dage hvor der så kunne være kommet Aurora der luk-
ker condx.  
Det har vist sig at selv disciplinerede operatører som
japanerne (desværre) efterhånden ligner os i EU og
respekterer ikke mere hvis DX stationen kalder efter
EU og det gør jo ikke tingene nemmere for dem der er
taget af sted.  En DX ekspedition i dag er mere end et
rent logistisk problem, det kræver nøje studier af
potentielle båndåbninger og toptrænede operatører
der kan styre en pileup.  
Tager man et eksempel som XF4 operationen, så var
der mange klager over at man ikke kunne høre dem.
XF4 kørte med beams og PA-trin og det kan vel som
sådan ikke gøres meget bedre (hvad kører du selv med
?).  Det er aldrig nemt at sammenligne skip, men man
kunne prøve at observere om der var andre der kom
igennem fra "området" i den tid der var ekspedition.
Igen i tilfældet med XF4 var der XE eller W6'ere der
kom igennem ? Er det en af de W6'ere med 6 over 6
over 6 og et energiforbrug som et større øsamfund ?
Jeg hørte ingen på hverken 17, 30, 40 eller 80, der var
lidt westcoast på 160m men alle i W7 land.  XF4 var
igennem flere gange på hvert af de bånd dog mange
gange svagt.  Det bedste signal fra XF4 er hørt på 80m

hvor de var S9 en tidlig morgen.  Hører man andre fra
"området" der kommer igennem gentagne gange på
et specielt bånd hvor ekspeditionen er fraværende, så
kontakt DX ekspeditionens pilot station og informer
dem om bånd, tid, om det LP eller SP, så vil han kanali-
sere disse informationer videre til ekspeditionen.  
At brokke sig på clusteret hjælper måske lige nu og her
på frustrationerne men det er de færreste ekspeditio-
ner der kan se disse kommentarer og de er ikke særlig
konstruktive.  

OZ4EL

I ON4WW's beretning kommer der noget der omhand-
ler dette emne i næste nummer af OZ, ja der er altid
noget at glæde sig til….  Hvis der er nogen der ved
hvor vi kan købe billige solpletter så er der sikkert
mange ekspeditioner der er interesseret…;-)  Danish
DX Group støtter mange ekspeditioner med større
eller mindre beløb, ekspeditionerne lover derefter
nogle gange at lytte efter OZ'ere.  Det kan man selv-
følgelig godt glemme i kampens hede, men et godt
eksempel er da 3C0M var i luften.  Selvom han gjorde
hvad han kunne så det ikke ud til at pileup blev min-
dre, trods at der kom mange i log hver dag.  På 15m
kom han tilbage til OZ ? og efter mange forsøg og
efter at have bedt pileup om at opføre sig ordentligt
og ligge standby, så kom OZ4EL i log og fik sig et nyt
land (til lykke).  Om det var fordi at der var ydet en god
sponsor check kan man aldrig helt afgøre, men det har
helt sikkert ikke skadet.
En god ekspedition er pr. definition: den man kører på
alle de bånd man mangler den på, mens en dårlig er
den hvor man ikke fik dem.

Nye lande/entities ? 
Nu går der rygter om at både Curacao og Sint Maarten
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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:
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er blevet uafhængige og dermed kan opnå status som
sådan i forhold til at blive nye lande.  Resten af øerne
(Bonaire, Saba og Sint Eustatius opretholder deres
nuværende status.  Når der er mere i sagen kommer
det selvfølgelig her i spalten.

I de sidste to numre af OZ har du her i spalten kunnet
læse dig til hvordan du kan forbedre din succes rate i
forhold til DX, så hvorfor ikke tage et afsnit mere ?

9. Tail endning.
En ny trend blev lanceret for 20 år siden: tail endning.
Den var og er stadig kontroversiel.
Hvad er tail ending ?  Med introduktionen af den
anden VFO (først som ekstern senere integreret i stati-
onen) blev det populært at køre split til DX stationer
og ekspeditioner.  Dem der kalder i pileup lytter på
deres anden VFO efter dem der kører DX stationen.
Når man hører at QSO'en er ok (kaldesignal og rapport
korrekt udvekslet) kører man oven i den DX'er  som
stadig er i gang med sin QSO.  Hvis signalet ellers er
kraftigt nok vil DX stationen allerede have hørt ham
og noteret kaldesignalet.  Når DX stationen slutter
QSO'en, kalder han umiddelbart efter den der har kørt
oven i ind og det kaldes tail ending.
Det var ment som en tidsbesparende foranstaltning og
man DX stationen dermed kunne logge flere, men det
har vist sig at kun få operatører kan lave en korrekt tail
ending og de fleste kalder for tidligt ind, det vil sige
midt i den foregående QSO.  Dette betyder at ting skal
gentages som manglende kaldesignal, at rapporten
ikke blev opfanget.
Med nutidens attitude med manglende disciplin vil
mange operatører mene at det er nødvendigt at kalde
oven i den aktuelle QSO når en DX station kalder
næste station uden at sige QRZ eller lignende og der
bryder et helvede løs.
Tail endning, for eller imod ? Med nutidens konsensus:
Nej.

10. DX Vindue.
Nationale administrationer fastsætter hvilke frekvens
bånd som amatører må benytte, men de foreskriver
ikke på hvilke frekvenser man må køre de forskellige
modes.  

For at koordinere dette i faste rammer har IARU lavet
en båndplan der fungerer.  IARU region 1 foreslår at 2
frekvens segmenter på 80m båndet benyttes til inter-
kontinental DX kontakter (3500-3510 og 3775-3800
kHz) og et DX ekspeditions vindue på 20m båndet
(14195 +/- 5 kHz).  Udover dette har vi nogle de facto
DX frekvenser hvor DX ekspeditioner og DX stationer
kan findes.

Vær opmærksom på disse DX frekvenser, også kendt
som DX vindue, og respekter dem.  Tidligere da jeg var
aktiv fra central Afrika med low power station ville jeg
gøre så mange OM's glade med et nyt og sjældent
land.  Derfor ledte jeg efter en frekvens i DX vinduet
og kaldte CQ.  Jeg kender mange DX'ere der holder øje
med disse vinduer i håb om at noget sjældent dukker
op.
Jeg blev meget skuffet når jeg fandt ud af at disse vin-
duer var fyldt op med "normale" europæiske eller
amerikanske stationer der kørte lokal QSO'er.
Mange tror at DX vinduer er stedet for at "almindeli-
ge" stationer til at kalde CQ DX.  Dette er jeg ikke enig
i men mener at  disse vinduer er plads for svage DX sta-
tioner som gerne vil høres.  Det ville være bedre for
normale stationer ikke at kalde CQ i disse vinduer og
udelukkende bruge dem til at lede efter sjælden DX.
Følgende de facto DX vinduer og frekvenser er gæl-
dende og værd at holde øje med.  De skal holdes fri fra
almindelige stationer at kalde CQ på:
- SSB: 28490-28500, 24945, 21290-21300, 18145,

7045, 3790-3800, 1845 kHz.
- CW: typisk de nederste 5 kHz i hvert bånd men

også følgende frekvenser: 28020-28025, 24895,
21020-21025, 18075, 14020-14025, 10103-10105,
3500-3510, 1830-1835 kHz.

- RTTY: 28080, 21080, 14080 kHz.
Selvfølgelig kan DX stationer og ekspeditioner dukke
op på andre frekvenser udenfor de facto vinduerne.

11. Konflikt situationer.
Husk på at vi deler hobby flere hundrede tusinde
andre på samme område, primært æteren.  Derfor vil
konflikter opstå.  Det er urealistisk ikke at diskutere
dette og et godt råd er aldrig at såre nogen.
Som omtalt i kapitel 4: Vær altid høflig.  Dette er den
eneste måde man succesfyldt kan tackle en konfliktsi-
tuation på i længden.
Lad os se på en ekstrem sag vedrørende IZ9xxxx fra
Sicilien.
OM Pipo har en kedelig vane at kalde CQ på 14195
kHz, en de facto DX frekvens til sjældne DX stationer
og ekspeditioner, og derefter køre QSO'er med almin-
delige stationer fra Europa eller Amerika på den fre-
kvens.  Mange DX'ere verden over føler sig meget
krænkede over dette.  14195 kHz blev omskabt til et
rod uden lige hver gang Pipo dukkede op, fordi DX
samfundet ikke brød sig om hans monopolisering af
frekvensen.  
Hvis vi analyserer denne sag, kan vi lave følgende
objektive vurdering:
- Pipo spørger om frekvensen er i brug ? før han

begynder at kalde CQ og QSY'er hvis den er.
- Pipo benytter en frekvens som han kan benytte til

en hver tid ifølge bestemmelserne.
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- 14195 kHz er placeret i de facto DX vinduet 14190
- 14200 kHz.  Dette frekvens segment er ifølge
IARU Region 1 blevet prioriteret for DX ekspeditio-
ner siden 1. januar 2006 (siden den dag har Pipo
måtte flytte til en anden frekvens).

- Hver gang Pipo har lavet en lovlig transmission på
14195 kHz (før 1. januar 2006) er han blevet jam-
met af dusinvis af stationer, der ikke identificerer
sig med deres kaldesignal og som dermed kører
illegal trafik (kaldet pirateri).

Denne situation blev jeg opmærksom på medio 2003
og jeg har mange gange overværet hvordan dusinvis
af DX'ere jammede Pipo.  Lad der ikke være tvivl om at
hver eneste af dem sendte udenfor lokal lovgivnings
retningslinier omtalt i deres licens. Hvis deres lokale
myndigheder var klar med en mobilenhed udenfor
deres dør og overhørte deres illegale transmission ville
de uden tvivl miste deres licens.  Ikke Pipo som altid
kører indenfor de retningslinier som er udstukket i
hans licens.

En relativ objektiv vurdering ville sige at Pipo er en
asocial amatør som har til formål at spolere glæden for
de fleste.  Men hans opførsel er altid indenfor licens
reglerne.

Hvad er en god indgangsvinkel til at kontakte sådan
en person ?
- helt sikkert ikke at jamme (og selv lave en ulovlig

transmission).  Dette giver ham en følelse af magt
og lyst til at fortsætte.  Han vil således sikkert gøre
endnu mere for at genere dig og andre.

- Lad ham være og drej VFO'en hen på en anden fre-
kvens.

- Kontakt ham for at finde ud af hvad der får ham til
at opføre sig som han gør.

12 august 2003 fik jeg nok engang mine nerver testet
af Pipo.  Jeg kaldte ham på normal vis og vi havde en
QSO der varede 20 minutter på 14195 kHz.  I den QSO
lærte jeg at Pipo ikke var spor glad for at blive jammet
af dusinvis ukendte amatører.  At han havde modtaget
dødstrusler over telefonen (som hans datter tog) osv.  I
denne rolige QSO udvekslede vi argumenter hvorfor at
Pipo ikke skulle fortsætte med at bruge 14195 kHz.  Vi
sluttede QSO'en uden at have nået en aftale men for
de næste par uger var 14195 kHz fri for IZ9xxxx trans-
missioner.

Selvfølgelig begyndte Pipo igen på 14195 kHz efter en
måned, måske fordi nogle havde generet ham på en
anden frekvens ?

En gang i 2005 da K7C ekspeditionen var i gang på
14195 kHz, hørte jeg Pipo spørge om frekvensen er i
brug ?  Jeg svarede hurtigt "yes Pipo by K7C TNX QSY,
73 from ON4WW". Pipo gik straks 5 kHz ned og kaldte
CQ,  Uden mere ballade.

I min tidlige "ungdom" blev jeg involveret i en ubeha-
gelig oplevelse på 21300 kHz.  En upopulær og ubeha-
gelig ON6 var i gang med en lokal QSO lige oven i en
DX ekspedition.  Jeg afbrød dem og forklarede situati-
onen og spurgte høfligt om de vil QSY og gav mit kal-
designal.  Min forespørgsel blev besvaret med grimme
gloser der ikke kan gengives her.  Senere fandt jeg ud
af denne ON6 og hans ON4 ven blev jammet uafbrudt

på VHF repeaterne.  Måske var det deres mentalitet
der var årsag til jammingen eller også havde de fået
den mentalitet fordi de var blevet jammet uden årsag.
(Igen af illegale jammere)?

Her er et andet eksempel på en uheldig situation mel-
lem en old-timer og to novicer i Belgien.  To ON3 stati-
oner havde en QSO på en VHF repeater.  Den ene sag-
de til den anden at han kunne høre ham fint på repe-
ater indgangen.  Da beordrede en ON4 old-timer dem
på en arrogant facon til at forlade repeateren fordi
han skulle lave et opkald.  Det er ikke måden at gøre
det på.  Som sagt tidligere vær altid høflig.  ON4 ope-
ratøren skulle have lavet et "break" og spurgt om han
måtte lave et opkald.  Som bruger af en repeater bur-
de han vide at det primære formål med en repeater er
at forøge rækkevidden for mobile og portable statio-
ner.  Hvis disse to stakkels ON3 stationer ville krydse
hinanden på motorvejen med 120 km/t i hver deres ret-
ning ville deres QSO hurtigt slutte på en simplex fre-
kvens.  Når begyndere bliver trynet af en old-timer er
det ikke særlig flatterende.  Skulle vi ikke hellere hjæl-
pe dem til at blive erfarne amatører i stedet ?

Er disse historier så sande ?  Gør de noget ?  Hvad tæl-
ler er at være høflig.  Man når ikke altid sine mål med
det, men det sker oftere end hvis man ikke er.

Dette bringer os lige til næste kapitel som lige så godt
kunne være under overskriften konflikt situationer.

12. "Cops" (politi).
Amatør samfundet forventes at kunne kontrollere sig
selv, at have orden i rækkerne.  Så længe der ikke sker
noget ulovligt vil myndighederne ikke blande sig.  Det-
te betyder dog ikke at radio amatører behøver at have
sit eget politiværn ! Selvdisciplin ? Ja.
Lad os gå tilbage til vores ven Pipo fra Sicilien.  Havde
jeg været 2 sekunder langsommere med at svare ham
på spørgsmålet om frekvensen er i brug, så ville en af
de selvudnævnte politifolk svaret ham i grimme gloser.
Det kunne være ord som idiot, LID eller det der er
meget værre og den slags har det med at udvikle sig
fra slemt til værre.
Som det kan forventes fra en person med Pipos karak-
ter så ville han have elsket at bliver på 14195 kHz i ste-
det for at skifte til anden frekvens.  Ikke alene ville han
blive jammet de næste 2 timer, men K7C ekspeditionen
ville også være forsvundet fra frekvensen…  Dyrebar
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tid og mange QSO'er ville være gået tabt takke være
vores "hjælpsomme" politiværn.
- De fleste politifolk har kun gode intentioner og

bruger ikke beskidte ord.  De forbliver høflige og
er ofte succesfulde i at holde frekvensen fri for
uønsket trafik.

- Andre politifolk har også gode intentioner men
ved at benytte et grimt sprog og grim opførsel
opnår de ikke deres mål at have en fri frekvens.
Disse politifolk skaber kaos i stedet for ro.

- En tredje kategori politifolk er dem der bruger et
beskidt sprog for at der skal opstå kaos.  Deres
opførsel tiltrækker kommentarer fra "kollegaer"
med rent kaos som resultat.

Dette kategori 3 politi har en ting til fælles: Når de
leger politi er de faktisk pirater, fordi de laver trans-
missioner uden at identificere sig.

I hvilke tilfælde møder man ofte politi ?
- politi dukker mest op på sjældne DX stationer/eks-

peditioners frekvens, specielt når der køres split.
- En DX'er glemmer at trykke på split knappen på

hans station og begynder at kalde DX stationen på
hans transmit frekvens.  Ofte vil denne type typisk
sende sit kaldesignal tre eller fire gange og derfor
vil ingen i pileup'en kunne høre hvem DX stationen
kommer tilbage til.  Det er her politiet rykker ud…

En civiliseret politibetjent kan rette "synderen" ved at
fortælle ham at han skal sende oppe eller nede.  Han
vil hjælpe i stedet for at straffe.
Der er en lange række variationer som hverken er neu-
trale eller høflige.  Jeg vil ikke citere disse for ikke at
vise hvordan det ikke skal gøres.
Hvordan kan man hjælpe "synderen" på en neutral
måde?

Før du begiver dig ud i politi "arbejdet":
- tænk over om det vil have nogen betydning at du

gør det
- vær rolig hvis en anden politibetjent allerede er i

gang.
Hvis du stadig vil blande dig, så vær en god betjent:
- giv de sidste to eller tre bogstaver af "synderens"

kaldesignal efterfulgt af op eller ned, ikke mere
Flere beskeder vil sikkert ikke blive forstået af "synde-
ren", han vil sikkert ikke rette hans fejl og kaoset nær-
mer sig.

CW eksempel:
ON4WW kalder ved en fejl på DX stationens frekvens.
Send følgende "WW UP".  Ved kun at sende UP vil
ON4WW sikkert ikke forstå at det er til ham beskeden
er ment.  Han vil derfor sikkert gentage sin fejl og kal-
de igen på DX stationens frekvens.  Som konsekvens vil
du sikkert have vækket en anden betjent som vil
begynde med at sende UP UP UP med kaos som resul-
tat.
Så send altid nogle bogstaver af "synderens" kaldesig-
nal efterfulgt af UP eller DWN.  På den måde vil han
forstå at du henvender dig til ham og ingen andre.
Hvis du sender hele hans kaldesignal efterfulgt af UP
så vil du sikkert have sendt henover DX stationen.

Det ville selvfølgelig være bedst hvis ingen følte foran-
ledning til at spille politi, men det er vist utopi.  Et
effektivt opkald til "synderen" vil ofte kunne genop-
rette roen hurtigt.  Et opkald med beskidte gloser fører

ofte til det modsatte og gavner hverken pileup'en eller
DX stationen.
En god betjent kan være en velsignelse, to gode
betjente er allerede for mange.
På SSB og RTTY gælder de samme retningslinier.  Giv et
brudstykke af kaldesignalet (eller endda måske et helt
kaldesignal på disse modes) efterfulgt af den korrekte
instruks (lytter op eller ned) og DX stationens frekvens
vil være fri i løbet af ingen tid.
Hvis du er DX'er vil du hurtigt komme til den konklusi-
on at man opnår mere ved ikke at spille politi overho-
vedet.  Drej det fra det negative til det positive i stedet.
Bliv ved med at LYTTE (det magiske ord igen) og du vil
måske i tumulten være i stand til køre DX stationen
mens at politiet "fyrer seksløberen af".
Husk at strengt taget vil en betjent altid lave en ulov-
lig transmission hvis han ikke identificerer sig!

Der fortsættes i næste nummer af OZ…

Husk at checke:
http://www.youtube.com/watch?v=fAOOd48j6WA

som er en dejlig reklame for contest og amatørradio
fra OZ1ADL og Co. 

Forholdene i kommende periode bliver formodentlig
rolige.  De korte dage betyder at der ikke vil være så
meget liv på de høje bånd selv 20m vil sikkert være luk-
ket mange nætter.  Til gengæld er der bedre chancer
for rolige og gode Condx på de lave bånd nu hvor der
ikke er så mange tordenvejr i Europa.  
Julen betyder at der ikke er så mange DX ekspeditio-
ner men der er jo altid noget at køre på de forskellige
bånd.  
Inden DX nyhederne vil jeg ønske læsere af spalten en
rigtig Glædelig Jul samt et Godt DX fyldt Nytår.

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

C6ARI

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.
JA7GAX er QRV fra forskellige øer i Tonga frem til 8/1.  

C6 - Bahamas.
C6ARI skulle blive aktiv fra NA-219 3 - 9/1.  Det bliver
med vertikal antenner fra 10 - 160m.  QSL via DL3OCH.
Du kan se mere på

http://www.qslnet.de/member/na219/
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CE - Chile.
Der skulle komme en IOTA ekspedition i gang fra SA-
018 29/1 - 5/2.  Forvent aktivitet på alle HF bånd CW og
SSB.  QSL via CE6AMN.

CU - Azores.
OZ7FOC er QRV herfra 8 - 21/1 med en ferie operation
med CU2/ på sit kaldesignal.

HB0 - Liechstenstein.
DL2OBO vil køre fra 30 - 160m på diverse modes fra 1 -
9/1.

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.
I2YSB tager igen i år på farten og denne gang med en
kombineret DX og IOTA ekspedition.  Han vil sammen
med et italiensk team være QRV fra 1 - 15/2 på alle
bånd og modes fra AF-053.  Det bliver med gode
antenner og fuld effekt så der skulle være en chance
for at høre dem selv på et halv lukket bånd.  Derfor har
Danish DX Group valgt at støtte operationen.  Kalde-
signalerne skulle blive J20M og J20R med QSL  via
I2YSB.  Du kan se mere på http://www.i2ysb.com/j2/

J2OM

KH2 - Guam.
JM3PIT har et kort pit stop her 20 - 22/12.  QSL via
hjemme call.

KH8SI - Swains.
3 - 16/4 vil et stort team med YT1AD i spidsen aktivere
Swains og alle tilladelser skulle være på plads.  Kalde-
signalet vil blive N8S og de vil have gode stationer,
antenner og amplifiere med.  Der kommer flere oplys-
ninger når vi nærmer os.
YT1AD vil være på almindelig KH8 24 - 29/1.

KP4 - Puerto Rico.
DL3VFN er QRV herfra 28/12 - 1/1 fra NA-099.

R1F - Franz Josef Land.
R1FJT er i gang nogle dage endnu.  Han har været på
CW og RTTY på en lang række bånd.  QSL via UA4RC.

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

S9 - Sao Tome.
S9SS slutter sit arbejde på øen i februar så har du end-
nu ikke fået kørt den er det ved at være lige op over.
Det er primært CW at Charles kører.

V73NS

TU - Ivory Coast.
TU2/F5LDY meget aktiv på alle bånd og forventer at
være QRV herfra 1 års tid.  QSL via F1CGN

TZ - Mali.
Et belgisk team forventer at komme i gang herfra 1 -
8/4 2007.

V3 - Belize.
K8JP er tilbage i Belize som V31JP frem til april måned.
Det er primært CW og fra 6 - 160m.  QSL via KA9WON.

V7 - Marshall.
V73NS er aktiv fra januar og 2 år frem.  Han vil køre fra
6 - 160m primært på CW.  Du kan se mere på
http://www.qsl.net/v73ns 

VP2M - Montserrat.
Fra 21 - 28/2 vil G3SWH og G3RTE køre herfra fra 10 -
160m.  De vil mest være QRV på CW men også RTTY.  
Et amerikansk team vil køre herfra 29/1 - 6/2.  De har
en hjemmeside på http://dxpedition-vp2m.com/

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 sikkert at der kommer aktivitet herfra i
løbet af januar.  NIAR holder HAM meeting 15 -
25/1 (bemærk det er de gamle datoer der gælder
igen !!!) på sammen måde som med VU4AN er alle
inviteret til at deltage. På hjemmesiden
http://www.vu7.in/ er der allerede en liste over til-
meldte til arrangementet og det ser lovende ud
hvis de får lov til at sende derfra.  I flæng kan næv-
nes DL7DF, K5VT, OH2BH, G3SXW og mange flere
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Udbredelsesforhold
Måned: Dec/jan    Solplettal   Max: 26     Min: 0   Snit:13
(tid: z, bånd: m)          OZ SR:07:39    SS:14:51  (1/1 2007)
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
CU 09:12 18:39 - - 11-13 10-15 9-17 24h 24h 19-8 20-7
V3 12:27 23:28 - - - 14 13-16 22-17 21-12 0-8 1-7
V7 18:28 06:02 - - - 8-12 7-14 6-16 6-8 16-18 16-18
VU7 01:30 12:54 - - 9-11 7-13 6-14 24h 13-2 14-1 16-0

kendisser.   De fleste af dem der var med i VU4AN
er også med denne gang.  QSL vil blive via German
DX Foundation og man har valgt at lade sponsorer
støtte hele arrangementet.  Danish DX Group har
valgt at støtte den kombinerede ekspedition og
meeting.  Kaldesignalet er oplyst til at blive VU7RG
og vil gælde for alle, således at man undgår at
mange kører alle deltagerne på samme bånd som
det skete og man blev opfordret til sidste gang.  
DL4KQ har sendt Danish DX Group en længere
redegørelse for situationen og de besværligheder
der er med at få licens til at sende fra VU7 specielt
som ikke inder.  Før en udlænding kan få licens skal
man godkendes af 5 forskellige ministerier: Inden-
rigs-, udenrigs-, turist-, kommunikation- og for-
svarsministerierne.  Det har tidligere været omtalt
at bureaukratiet er meget udtalt og det letter ikke
at de færreste af dem der skal give tilladelserne
ikke ved noget om amatørradio.  En anden årsag er
at det er nemmest at give et afslag, på den måde
har man sin ryg fri hvis der nu skulle ske noget
uventet der kunne kaste dårlig lys over sit ministe-
rium.  Der vil aldrig blive givet en tilladelse til en
"ren" ekspedition, men kalder man det et seminar
kan det bedre accepteres.  Til seminaret er der
krævet  mindst 70 udenlandske og 30 indiske del-
tagere, hvilket har betydet at man har måtte invi-
tere en række indiske deltagere som ikke har
nogen DX erfaring overhovedet, deres deltagelse
bliver finansieret af de øvrige "seminar" deltagere.
Det har dog stadig krævet en masse lobbyarbejde
som vi som udenforstående nok ikke helt vil kunne
forstå, men vi kan kun sige tak for deres store
arbejde.  DL4KQ fortæller at han allerede har brugt
30.000 $ af egen lomme på at få det hele organise-
ret.
Årsagen til at datoen igen er flyttet til januar skyl-
des flere ting, men igen er det diverse tilladelser
der skal i hus og for ikke at risikere at der pludse-
lig mangler en, så har man valgt at flytte tilbage til
de oprindelige datoer.  De vil samtidig bruge ARSI
operationen til at opsamle data om båndåbninger
m.v.
Et team fra ARSI bestående af 24 indiske amatører
har fået tilladelse til at køre herfra i hele december
måned, som indere krævede det kun tilladelse fra 2
ministerier og igen må det ikke kaldes en DX-eks-
pedition.  
Kaldesignalet bliver VU7LD og du kan se mere på

http://www.arsi.info/vu7/

XT - Burkina Faso.
Et stort team vil køre på alle band og modes herfra
6 - 20/1 2007.  Ekspeditionen bliver med 10 med-
lemmer af Clipperton DX Group der alle har været
med i andre store ekspeditioner.  De vil være QRV
fra 6 - 160m på stort set alle tænkelige modes med
gode stationer, beams og power.  Kaldesignalet

skulle blive XT2C.  QSL via F9IE.  Danish DX Group
har også valgt at støtte den operation og de skriver
til os at de ser frem til at køre en masse OZ'ere, det
lyder lovende.  Du kan se mere på

http://xt2c.free.fr/ 

XU - Cambodia.
NO2R vil være QRV herfra 7 - 30/1 som XU7ACY
med fokus rettet på de lave bånd.  QSL via K2NJ.

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

ZD9 - Gough.
ZD9BCB skulle snart komme i luften herfra (AF-030)
og være QRV frem til september.  Desværre forelig-
ger der ikke flere informationer på nuværende
tidspunkt.

3B - Agalega.
Et godt polsk team vil være QRV herfra i marts
måned.  De vil køre fra 6 - 160m på alle modes.  De
håber også at kunne aktivere 3B8 og S7 i samme
regi.

5H - Tanzania.
F6AML er QRV herfra 18 - 29/1 fra AF-032 fra 10 -
80m med 400W og vertikal antenner.  QSL via hjem-
mecall.

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.

8Q - Maldives.
IK5ZUI vil være QRV herfra det næste år med kal-
designalet 8Q7IM.  

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.

9Q - Dem. Rep. of Congo.
9Q1D er QRV i sin sparsomme fritid frem til Nytår.  Han
har primært været på 20m på diverse modes.  QSL via
SM5BFJ (direkte).

73 es gd DX de Bo, OZ8ABEoz8abe@edr.dk
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Analyse af dobbelt-hop Es-forbindelser på 144 MHz
I oktober 2006 omtalte jeg her i spalten DF5AI's efter-
lysning af data på meget lange forbindelser via Es på
144 MHz i 2006. Et kig på hjemmesiden www.df5ai.net/
viser, at DF5AI allerede har modtaget informationer
om et stort antal formodede dobbelt-hop Es-forbindel-
ser på 2 meter i løbet af sæsonen 2006. Ikke færre end
128 QSO'er blev det til. Det drejer sig primært om for-
bindelser mellem De Kanariske Øer (EA8) og Central-
Europa, Portugal og Rusland samt Irland og Ukraine.
Som tidligere nævnt her i spalten blev der lavet 2
QSO'er på mere end 4000 km i sommeren 2006. En
anden ekstraordinær dobbelt-hop-begivenhed indtraf
den 18. juli, hvor TF3BX på Island hørte IK0SMG, - en
distance på 3320 km. Disse observationer er naturligvis
med i analysen.
I sin analyse af dobbelt-hop Es-forbindelser i 2003,
påviste DF5AI og andre, at man ved ca. 60% af forbin-
delserne kunne se, at der på det sted, hvor den mel-
lemliggende jordrefleksion formodedes at have fundet
sted, befandt sig større vandområder
I sin analyse af de 128 Es-QSO'er fra 2006 har DF5AI
anvendt de satellit- og luftfotos af jorden, som man
kan finde v.h.a. Google Earth. Sammenlignet med ana-
lysen i 2003 viser den nye analyse, at der er større vand-
områder ved midtpunkterne på alle 128 strækninger.
Med større vandområder menes floder med mere end
100 meters bredde, søer på mindst 1 x 1 km eller åbent
hav.
DF5AI skriver på sin web-side, at der kommer detaljer
om analysen i Dubus magazine 4/2006. Det bliver inter-
essant at læse.

Nye danske førstegangsforbindelser
Jeg tager en gammel nyhed først. Af en eller anden
grund er den første QSO på 1296 MHz mellem OZ og
YL (Letland) ikke blevet registreret i den officielle liste.
Efter lidt research af bl.a. OZ1FF og OZ4MM viste det
sig, at en sådan QSO faktisk fandt sted på 23 cm for

mere end 10 år siden. Forbindelsen blev lavet af
OZ4MM og YL3AG/A (KO07WN) via EME den 7. juli
2006 kl. 05:48 UTC.

På 144 MHz har OZ1LPR i løbet af efteråret 2006
forøget antallet af kørte lande fra Danmark med yder-
ligere 2. Det drejer som om følgende DXCC-lande, der
begge er kørt via EME med mode JT65:
Marokko, CN8LI (IM63NX), 4. september 2006 kl. 22:20
UTC.
Libyen, 5A7A (JM62MU), 16. november 2006 kl. 12:22
UTC.
Kaldesignalet 5A7A blev anvendt af en stor DX-pediti-
on, som havde formået at få myndighederne i Libyen
til at give grønt lys for amatørradiotrafik fra landet.
DX-peditionen fandt sted fra den 15. til 29. november.
Operatøren på ekspeditionens 2 meter station var
DL8YHR, som kørte med en 1 kW og 144 MHz-antenne
med 6 meter bomlængde. Ifølge DX-peditionens hjem-
meside, som man finder på http://5a7a.gmxhome.de/  ,
bestod udstyret på 6 og 2 meter af en Yaesu FT-857D
og et Sequencer PA. 6 meter-antennen var en 7 elem.
yagi medens 2 meter-antennen var en 14 element.

Her står DL8YHR ved den 6 m-antenne, som blev
anvendt under 5A7A DX-peditionen i Libyen i novem-
ber 2006. Det ligner mest en 6 elem. yagi og ikke en 7
elem., som anført på ekspeditionens hjemmeside.
Foto fundet på http://5a7a.gmxhome.de/

Oversigt over danske førstegangsforbindelser
Antallet af førstegangsforbindelser mellem Danmark
og andre DXCC-lande vokser støt og roligt. Her er en
lille oversigt, som viser hvordan situationen så ud den
24. november 2006. 
Bemærk at den første OZ - OZ QSO på hvert bånd er
inkluderet i tallene.

VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

Toplisten
Næste opdaterede udgave af lokatortoplisten vil
blive bragt her i spalten i februar 2007. Derfor er
tiden snart inde til ajourføringer og forhåbentlig
nye tilmeldinger. De nødvendige oplysninger skal
være mig i hænde senest 13. januar 2007, hvis de
skal nå at komme med på listen. Oplysningerne kan
sendes via postvæsenet eller som e-mail
(sel@mail.tele.dk). Har man brug for at genopfriske
toplistereglerne kan man finde dem på side 360 i
"OZ" fra juni 2006.
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Båndrapporter

Bånd Antal kørte DXCC-lande
50 MHz 210
70 MHz 14
144 MHz 121
432 MHz 69
1,3 GHz 57
2,3 GHz 25
3,4 GHz 7
5,7 GHz 8
10 GHz 14
24 GHz 5
47 GHz 4
76 GHz 2
145 GHz 1
241 GHz 1

Ajourførte lister over danske førstegangsforbindelser
finder du på VHF-udvalgets hjemmeside www.vushf.dk
Vælg "Toplist/Firsts" og derefter "OZ Firsts".
Du kan også finde ajourførte lister på min egen hjem-
meside 

http://home20.inet.tele.dk/oz8sl
Er du interesseret i at se en liste med grønlandske
førstegangsforbindelser, kan du finde en på
OZ1DJJ/OX3LX's hjemmeside 

http://www.ox3lx.geronne.dk/
og vælg "OX First".

Solen lige nu
Medens jeg sidder skriver denne udgave af VHF-spal-
ten er solplettallet et stort rundt nul, medens solfluxen
er målt til 76,5. Vi er nu ca. 6,5 år fra sidste solplet-
maksimum og nærmer os hastigt det næste minimum
og afslutningen på cyklus 23. Præcist hvornår dette
indtræffer, kan ikke siges med sikkerhed, men man
regner med det vil komme til at ligge et sted mellem

december 2006 og oktober 2007. Næste solpletperiode
(cyklus 24) forventes at toppe i 2011. D.v.s. at OZ7IGY
vil fejre sin 50 års fødselsdag, medens solaktiviteten er
helt i bund. Ved sin fødsel i marts 1957 var situationen
den modsatte. På dette tidspunkt var vi på vej mod et
rekordstort solpletmaksimum, som blev nået året efter
i marts 1958. Men det var jo også ideen med hele bea-
conprojektet. OZ7IGY skulle køre i en periode hvor sol-
plettallet var meget højt, og dermed chancerne for
nordlys (aurora) var stor. OZ7IGY skulle give 2 meter-
radioamatører i hele Nordeuropa mulighed for at være
med til at deltage i undersøgelsen af de dengang end-
nu uudforskede mystiske aurora-refleksioner af radio-
signaler i VHF-området.
Den nuværende lave solaktivitet sætter sit tydelige
præg på udbredelsesforholdene på VHF, specielt uden
for sommersæsonen, hvor vi dog har sporadisk E-lags
udbredelse at glæde os over. Der er ingen mulighed
for F-lags-refleksion på 6 meter og antallet af aurora-
åbninger er meget lille på vore breddegrader. Men vær
opmærksom på, at et lavt solplettal ikke er ensbety-
dende med totalt fravær af aurora-udbredelse. Pludse-
lige udbrud af flares på solen kan også opstå i mini-
mumsperioderne, og forårsage gode auroraåbninger.

Som et mål for solens aktivitet anvendes foruden sol-
plettallet også ovennævnte begreb solflux. Værdien af
solflux-tallet beregnes ud fra styrken af den radio-
stråling man modtager fra solen på en ganske bestemt
frekvens, som er 2800 MHz (10,7 cm). Radiostrålingen
varierer dag for dag i overensstemmelse med antallet
af solpletter. Strålingens intensitet består primært af
emission fra tre kilder: fra den uforstyrrede sols over-
flade, fra aktive regioner under udvikling og fra kort-
varige stigninger i det daglige niveau. Målinger af den-
ne radiostråling er rutinemæssigt blevet foretaget
siden 1947 v.h.a. radioteleskoper i Canada. Indtil 1991
blev målingerne foretaget nær Ottawa, men i dag er
teleskoperne placeret i Penticton, British Columbia. Bil-
ledet viser et af teleskoperne i Penticton.
Kilde: National Research Council (NRC) Canada. Foto
fundet på http://www.drao-ofr.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca/

Det har tilsyneladende været småt med DX-aktivitet i
temmelig lang tid. En god tropoåbning som bl.a. ram-
te aktivitetstesten i november måned ser ud til at være
det eneste opløftende moment i den forgangne rap-
portperiode. Kun to rapporter er modtaget.

For 50 år siden
I VHF-spalten i OZ fra december 1956 refererede
spalteredaktøren OZ5MK fra et møde i 2-meter
klubben den 28. november 1956. På dette møde
holdt OZ8T, Børge Otzen et foredrag, hvor han bl.a.
slog til lyd for, at danske VHF-amatører i samarbej-
de med kolleger i de andre nordeuropæiske lande
deltog i IGY (International Geophysical Year) i tids-
rummet 1.7.1957 til 31.12.1958. Deltagelsen kunne
ske på den enkle måde, at man forsøgte at få så
mange QSO'er som muligt med antennen rettet
mod nord. Hensigten med dette var, at udforske en
særlig form for udbredelse, som skyldes auroraen
ved jordens poler. 2-meter klubben besluttede, at
man ville tage initiativet til at søge etableret et
samarbejde med VHF-amatører i andre lande.
Dette initiativ blev fulgt op på et møde hos 8T lige
før jul 1956. På dette møde blev det besluttet at
bygge en automatisk 2 meter sender, som skulle
være i drift under hele IGY-perioden. Man ville for-
søge at få tildelt kaldesignalet OZ7IGY til denne
sender. Det blev besluttet, at 5AB, 7EU og 9R skulle
tage sig af konstruktionen af den automatiske sen-
der, medens 7G og 7BR skulle tage sig af antenne-
anlægget. EDR lovede at støtte sagen på alle tæn-
kelige måder. 8T, der var initiativtager, påtog sig at
være udenlandsk kontaktmand.
Hvordan det gik med projektet kunne du bl.a. læse
i forrige OZ fra november 2006.
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144 MHz tropo:
OZ5BD kørte i en god tropo-åbning under NAC på 2
meter følgende forbindelser på mere end 600 km:
07-11-06: G7RAU - IO90IR - 1036 km, G0KPW - JO02OD -

785 km, PA5MW - JO21QO - 622 km.

Via OZ5BD har jeg modtaget denne rapport fra OZ4DR
(et call, der er tildelt Danish DX and Contest Club).
Under november måneds NAC kørte man en enkelt
QSO på mere end 600 km, nemlig:
07-11-06: G0KPW - JO02OD - 785 km.

Diverse satellit info
Et nyt SuitSat-projekt ser ud til at være på vej. På et
møde i San Fransisco har holdet bag ARISS (Amateur
Radio on the International Space Station) godkendt et
nyt forsøg med amatør-radioudstyr placeret i en udtjent
russisk rumdragt af typen Orlan. Ligesom den første Suit-
Sat skal nummer to sættes i kredsløb fra den internatio-
nale rumstation (ISS). I modsætning til sin forgænger vil
SuitSat-2 sandsynligvis komme til at rumme en trans-
ponder med frekvenser beliggende i amatørbåndene.
Holdet bag projektet ser i øjeblikket på mulighederne
for at anvende rumdragtsatellitten som en testmulighed
for noget af det hardware, som AMSAT planlægger til
Eagle-projektet (se VHF-spalten i november "OZ"). Yder-
mere er det tanken at forsyne SuitSat-2 med solpaneler,
så den kan holde længere end sin forgænger. Med hen-
syn til opsendelse - eller hvad man nu kalder det, når det
foregår fra rumstationen - har man snakket om mulig-
hederne for at gøre det i forbindelse med en rumvan-
dring fra ISS i efteråret 2007. Hvis "opsendelse" på dette
tidspunkt kan lade sig gøre, kan man eventuelt se pro-
jektet som en fejring af 50 års-dagen for verdens første
menneskeskabte satellit - Sputnik-1. Af andre mindevær-
dige begivenheder i efteråret 2007, som man kan fejre
ved samme lejlighed, er 125-års fødselsdagen for den
amerikanske professor, fysiker og raketpionér Robert
Goddard, eller 150-års-dagen for den russiske raketfor-
sker Konstantin Tsiolkovsky.
Ovenstående oplysninger er fundet på www.arrl.org

Som det vil være mange bekendt via dagspressen og
diverse andre media, vil Sverige muligvis få sin første
mand i rummet i denne måned. Det drejer sig om astro-
nauten Christer Fuglsang, som er udtaget til besætnin-
gen på rumfærgen Discovery's næste mission. I skrivende

stund forventes opsendelsen tidligst at finde sted 7.
december. Missionen, der går til den internationale
rumstation (ISS), er planlagt at vare 12 dage. Christer
Fuglsang har bestået en amatørradioprøve og har fået
tildelt kaldesignalet KE5CGR. Om han får tid til at "lufte"
kaldesignalet medens han er ombord på ISS vides ikke.
Christer skal ikke blive på rumstationen, men returnerer
til jorden, når Discovery's mission er færdig. Når dette
"OZ" modtages i de små hjem, kan rumturen altså alle-
rede være afsluttet, hvis opsendelsen skete den 7.
december. Men da erfaringen viser, at der altid er der
store chancer for en udskydelse af den ene eller anden
grund, kan det også være, at Discovery stadig er oppe, -
eller måske slet ikke er blevet sendt op endnu.

Det forlyder, at opsendelsen af den sydafrikanske satellit
Sumbandila (tidligere kaldet ZASAT-2), der også vil med-
føre en amatør-radio transponder, er blevet udskudt.
Amatør-transponderen blev omtalt her i spalten i okto-
ber "OZ". Opsendelsen var planlagt til 25. december
2006, men vil sandsynligvis først ske engang i 2007. Det
er planen, at det skal ske ved hjælp af en raket af typen
Shtil fra en russisk undervandsbåd i Barentshavet. Shtil er
et ombygget sovjetisk ballistisk missil, der nu anvendes til
at opsende mindre satellitter til en lav jordbane (LEO).

I VHF-spalten i september "OZ" omtalte jeg nogle cube-
satellitter, som var planlagt opsendt i september 2006
med en russisk raket af typen Dnepr. P.g.a. uheldet med
denne rakettype den 26. juli 2006, hvor et stort antal
satellitter gik tabt, har nye opsendelser imidlertid været
stillet i bero. Ny forlyder det at Dnepr-opsendelserne
genoptages, og at satellitterne muligvis kommer op i
midten af januar 2007.

Vinter VHF-dag
på

Ingeniørhøjskolen i København.
Lørdag d. 27. januar 2007 fra 10 - 17

Radiogruppen OZ1KTE, VHF-udvalget og EDRs Roskildeafdeling forsøger sig med et afslappet og
uhøjtideligt 1-dages indendørs Dansk VHF-Træf.
På programmet vil der være flere tekniske foredrag, en kort beretning fra VHF-udvalget, 70 MHz
laboratorie-workshop med udgangspunkt i transverterprojektet fra OZ, indendørs loppemarked,
lotteri på indgangsbilletten, rundvisning, mad og drikke samt hyggeligt samvær i en afslappet
atmosfære.
Det endelige program kan fra nytår ses på VHF-udvalgets hjemmeside og i OZs januarudgave.
Vi håber, at ideen fænger og at arrangementet kan gå på skift imellem landsdelene fremover?

Vy 73 de OZ7IS, Ivan.

Satellitter
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OZ5TG Verner Topsøe
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Redaktion:

Det var så de næstsidste resultater for i år. Det endeli-
ge resultat ændrer sig nok ikke meget, og forhåbent-
lig er alle ved at forberede sig til næste års aktivitets-
tester. Der har ikke været så mange tester i år hvor vi
har været begunstiget af gode forhold, dog gav
november, især på 144 MHz rigtig gode resultater.

Antallet af deltagere har ligget nogenlunde stabilt,
dog med en tendens til et lidt stigende antal, især når
der er gode forhold. Hvad med at prøve alligevel selv
om forholdene ikke er i top? DX-stationerne er altid
QRV, og i løbet af en test vil der som regel altid være
et tidspunkt hvor de kan køres. Når man ser på antal-
let af indsendte logs, og sammenligner med antallet af
OZ-stationer der er rapporteret i disse logs, ser man at
der er tre til fire gange så mange i gang som de der
indsender logs. Hvad med at sende en log ind og få en
plads i resultatlisten? Jo flere logs jo sjovere.

Reglerne for 2007 er ikke ændret i forhold til 2006,
men jeg er klar over at der er en del der gerne vil have
ændret visse ting. Da dette i høj grad skal koordineres
med de øvrige nordiske lande, (og det tager tid) vil jeg
bede om input udover det jeg allerede har fået så hur-
tigt som muligt, så vi kan få planlægningen i gang så
hurtigt som muligt.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer rigtig mange der har
fulgt mine ønsker til formatet af de indsendte logs.  De
fleste er udformet på den måde der er beskrevet i reg-
lerne for NAC (se sidst under reglerne for aktivitetste-
sten i denne måned), men der er alligevel en del der
ikke har fundet ud af det. Der er problemer med at
navngive de indsendte logs som beskrevet, og der er
enkelte der bare ikke kan finde ud af at have orden i
datoer, klasser, lokatorbonus osv. I 2006 vil I blive
opdraget på, så disse ting kommer i orden. Jeg vil efter
en tid blive lidt mindre "flink" til bare at acceptere dis-
se fejl, og måske afvise enkelte logs der bare er helt
ved siden af. Men så alligevel - det er meget få, så vi
finder nok ud af det.

Jeg vil gerne takke alle deltagere og logindsendere for
et sjovt og spændende år, og ønske alle en God Jul, og
et Godt Nytår, og held med testerne i 2007.

Contestkalender
17. dec.r 08-11 UTC SM SSA Quarterly
19. dec.r 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
21. dec. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
26. dec. 08-11 UTC SM SSA Xmas 144 - 432 MHz
26. dec. 11-12 UTC SM SSA Xmas 1296 MHz contest

26. dec. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
02. jan. 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
09. jan. 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
11. jan. 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
16. jan. 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
18. jan. 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
23. jan. 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater

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

1 OZ2PBS JO55XJ 27 12 706 10969
2 OZ6PI JO47VA 17 12 683 10522
3 OZ1MG JO65CO 27 11 300 8805
4 OZ1MFP JO55PG 14 9 512 7301
5 OZ1AOO JO65GR 13 7 281 4622

ODX: OZ2PBS - OH0JFP (KP00AB) 706 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 27 16 1048 15017
2 OZ6EI JO45TT 6 4 355 3034

ODX: OZ2LD - S57RR (JN65TM) 1048 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 10 4 210 2940
2 OZ2PBS JO55XJ 9 4 188 2493
3 OZ1MG JO65CO 8 3 105 1794

ODX: OZ2LD - OZ2GG (JO75KC) 210 km.
OZ2PBS : Uha, hvor var det en uhyggelig stille contest.
Ingen QSO'er med Fyn og Jylland, hvilket var meget
ærgeligt da vi ved, at der er mange stationer, som er
aktive. Vi håber på større opbakning i næste måned.

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

1 OZ9KY JO45VX 57 36 787 37126
2 OZ2LD JO54TU 54 32 707 35255
3 OZ1FF JO45BO 39 30 743 30436
4 OZ1BGZ JO65AP 31 21 647 18927
5 OZ9ZZ JO46QK 23 15 564 13261
6 OZ2GM JO56DT 7 5 233 3580
7 OZ9GE JO66CB 7 5 214 3226
8 OZ9PP JO47VA 7 4 267 2783
9 OZ7DX JO66DA 5 4 264 2609

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølge i alt august 2006
Nr. Call Locator Point   
1 OZ9ZZ JO46QK 19344
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2 OZ1FF JO45BO 19323
3 OZ1BGZ JO65AP 7411
4 OZ2TG JO65FP 3660 

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

1 OZ9ZZ JO46QK 11 6 257 12026
2 OZ1FF JO45BO 11 7 361 8455
3 OZ1BGZ JO65AP 11 7 305 7411
4 OZ2TG JO65FP 4 2 262 1358

ODX: OZ1FF - SM6DJH (JO58PI) 361 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 2 1 47 770
ODX: OZ2TG - SK7MW (JO65MJ) 47 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 8 5 326 10868
2 OZ9ZZ JO46QK 8 4 257 7318
3 OZ2TG JO65FP 2 1 47 860

ODX: OZ1FF - SM6EAN (JO57WQ) 326 km.

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

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

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 207 52 1059 123601
2 OZ2PBS JO55XJ 112 42 1173 68387
3 OZ1MFP JO55PG 87 39 1034 55178
4 OZ7EDR JO55EJ 63 29 890 39283
5 OZ7SKV JO46ML 69 27 933 36712
6 OZ1MG JO65CO 51 20 1048 28208
7 OZ9ZZ JO46QK 52 23 709 27325
8 OZ8ERA JO66HB 36 18 960 17951
9 OZ5ER JO65CT 28 16 1059 16816

10 OZ1AOO JO65GR 28 17 822 14914
11 OZ3Z JO45UM 26 11 906 11875
12 OZ4P JO65GR 23 11 1113 9320
13 OZ1IEZ JO65FS 17 9 819 7809

ODX: OZ2PBS - G4RRA (IO80BS) 1173 km.
OZ1DLD : Bedste test i over 2 år.  OZ2PBS : Kanon test,
klart den bedste til dato.   OZ1MG : Selv om jeg starte-
de omkring 20.45 blev det alligevel den bedste test til
dato.... :-)  OZ8ERA : Spændende med G og OK statio-
ner i NAC-testen.

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

1 OZ9KY JO45VX 240 60 1078 150763
2 OZ1ALS JO45VA 230 60 1149 144536
3 OZ1BEF JO46OE 176 65 1053 120044
4 OZ1IEP JO55XU 175 62 1191 111044
5 OZ9HBO JO46HF 64 24 896 46549
6 OZ4VW JO45UT 57 24 923 32258
7 OZ6EI JO45TT 28 19 666 17621
8 OZ7TOM JO46IX 11 5 778 4816

ODX: OZ1IEP - G4RRA (IO80BS) 1191 km.

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

1 OZ1IEP JO55XU 67 37 800 39128
2 OZ1DLD JO45SK 52 29 726 33913

3 OZ1MFP JO55SK 38 20 582 19447
4 OZ6HY JO45WA 28 15 628 14667
5 OZ7SKV JO46ML 18 12 355 9478
6 OZ2GM JO56DT 16 11 566 8934
7 OZ9ZZ JO46QK 21 10 343 8593
8 OZ2PBS JO55XJ 28 10 469 8521
9 OZ9PP JO47VA 13 10 534 8204

10 OZ5ER JO65CT 22 10 414 7608
11 OZ1MG JO65CO 21 8 436 6205
12 OZ8ERA JO66HB 18 7 291 5236
13 OZ1AOO JO65GR 11 6 212 3895
14 OZ9GE JO66CB 11 5 220 3293
15 OZ3Z JO45UM 8 4 211 2784
16 OZ5BD JO65AN 6 4 158 2396
17 OZ3FYN JO55EJ 8 3 143 2168
18 OZ4DR JO65AN 1 1 33 533

ODX: OZ1IEP - DF9IC (JN48IW) 800 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 93 43 787 54325
2 OZ2LD JO54TU 32 22 688 20256

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

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

1 GX7VHF JO01OV 7 7 1619 9775
ODX: GX7VHF - EA7HG (IM87CS) 1619 km.
GX7VHF : Very poor evening, only one SSB contact,
luckly we had the second station set up for JT6M and
work SM, DL, LA and EH on data for a good score from
under 10 QSO's!

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

1 OK1RI JO60RN 209 64 1324 134477
2 DL0RSH JO43SV 167 52 1092 110170
3 DA0T JO43VI 167 37 969 102959
4 PA4PS JO33GH 128 49 806 70272
5 DL0VV JO64AD 82 36 1139 62477
6 DJ8MS JO54VC 72 26 1139 57605
7 DL2OAT JO43UG 80 31 969 57496
8 PI4TUE JO21RK 79 32 938 51813
9 DL6BCT JO43LD 89 32 917 49825

10 DL5AG JO63CT 54 27 1143 46233
11 ON5AEN JO10VW 31 16 826 21565
12 DL1OJ JO42QI 26 15 829 20406
13 DO6JSC JO53JV 21 14 741 14406
14 DL6NDK JO53BV 14 14 875 12940
15 M1DUD JO02QC 16 11 849 12802
16 YL2GJW KM06MM19 13 514 11643
17 DG0TM JO64BC 3 3 848 3230

ODX: OK1RI - G4LOH (IO70JC) 1324 km.
OK1RI : During NAC it was still nicely elevated but
rapidly dropping down. 20 G + 1GW is super, 30 OZ is a
pleasant surprise, 10 SM is also nice - I heard more but
they did not respond.   ON5AEN : If could start at time,
my ranking would probably be tetter (hi)  M1DUD :
Excellent propagation before and during the contest
with DL and OZ all evening.  16 Qso's with ODX 849km
SK7MW.  One of my best evenings on 2m.  I almost
completed with OZ2PBS and OZ7EDR both in JO55 but
due to deep QSB I was not successful this time.

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

1 DL0RSH JO43SV 72 39 722 44141
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2 DA0T JO43VI 73 36 701 42603
3 DJ8MS JO54VC 60 33 672 36499
4 DL0VV JO64AD 47 25 677 26896
5 YL3AG KO26AW 25 19 715 19155
6 SP1YSZ JO73GJ 19 14 628 12792
7 PA5DD JO22IC 11 7 733 9155
8 YL2GJW KO06MM12 10 513 8147
9 ON/PE7B/P JO20WP 11 9 714 7908

10 DJ3AK JO52GJ 4 2 283 1891
ODX: PA5DD - SM6OEW (JO67DA) 733 km.

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

1 DF9IC JN48IW 33 24 809 28916
2 DJ8MS JO54VC 37 25 689 25183
3 DL0VV JO64AD 19 13 650 12537
4 PA5DD JO22IC 6 3 680 5004
5 YL2GJW KO06MM 3 3 499 2476
6 DK7QX JO42KH 3 2 412 2117

ODX: DF9IC - SM7ECM (JO65NQ) 809 km.

Contestindbydelser

Regler for VHF/UHF/SHF-aktivitetstesterne i år 2007

1. Deltagere:
Testen er åben for alle licenserede radioamatører i
Danmark.

2. Tider:
- 144MHz - første tirsdag i måneden
- 432 MHz - anden tirsdag i måneden
-1296 MHz -  tredje tirsdag i måneden
- Microbølge - fjerde tirsdag i måneden

- 50 MHz - anden torsdag i måneden
- 70 MHz - tredje torsdag i måneden
- Testerne afvikles kl. 1900-2300 DNT (dansk normal
tid)

3. Sektioner:
Testen afvikles i følgende 9 klasser:
1. 50 MHz Standard
2. 50 MHz High Power
70. 70 MHz Standard
3. 144 MHz Standard
4. 144 MHz High Power
5. 432 MHz Standard
6. 432 MHz High Power
7A. 1,3 GHz
7B. Microbølge MHz (multibånd): 7B2 - 13cm, 7B3 -

9cm, 7B4 - 6cm, 7B5 - 3cm osv.
"Standard" må max. anvende 100 W udgangseffekt fra
senderen.
"High Power" skal overholde licensbestemmelsernes
maksimale udgangseffekt for de pågældende bånd.
Der skelnes ikke mellem "Single-" og "Multi-" opera-
tør drift.

4. Kontakter
Hver kontaktet station tæller kun én gang, selv om
den er /A, /P o.s.v. Dubletter må ikke slettes fra loggen,
men skal 
listes som en normal QSO med NUL (0) point. Hvis der
kræves points for en dublet-QSO, vil der blive fratruk-
ket 10 gange det krævede pointtal. Det er ikke tilladt
at kontakte andre stationer ved hjælp af aktive repea-
tere eller EME. 

Region 1 båndplanen skal overholdes.

5. Rapporter:
Der udveksles RS(T) og locator, f. eks. 54(9) JO55WW.
Det er ikke nødvendigt at udveksle QSO-numre.

6. Points:
For 50, 70, 144, 432 og 1296 MHz gives følgende
points:
1 points pr. km + 500 bonuspoints pr. WWL.
For Microbølge (2,4 GHz og op) gives følgende points:
1 point pr. km * multiplier + 500 bonuspoints pr. WWL.
Multiplier: 2,3 GHz *2

3,4 GHz *3
5,7 GHz *4
10 GHz *5
24 GHz *6  o.s.v.

7. Logs:
Logs kan indsendes i såvel almindelig PAPIRLOG pr.
brev eller ELEKTRONISK som e-mail.

PAPIRLOG:
Logblade, der anvendes til papirlog skal være oprets-
tående A4 format. 
Loggen skal indeholde følgende: Dato, tid (UTC), mod-
station, sendt RS(T), modtaget RS(T), WWlocator,
points, bonus og en tom kolonne.
Til hver log skal der medfølge et summary sheet med
følgende oplysninger: CALL, WWLOCATOR, NAVN, 
ADRESSE, TESTSEKTION, ANTAL QSOs, ANTAL LOCATO-
RER SAMT TOTAL POINTSUM.
Eventuelt oplysninger om det anvendte udstyr, anten-
ne, power etc., den længste forbindelse (ODX), og hvil-
ken lokalafdeling points ønskes tilskrevet til Afdelings-
mesterskabet.
Hvis der køres som multioperatørstation oplyses kalde-
signal på alle operatører. Nederst på summary sheet
underskriver 
den ansvarlige for stationen, der herved attesterer, at
reglerne for testen er overholdt.

ELEKTRONISK LOG:
Logs, der indsendes i elektronisk form SKAL være i det
af REGION 1 godkendte format - REG1TEST. De fleste 
elektroniske logs kan levere loggen i dette format. Se
bilag 1 for indsendelse af logs med e-mail.

8. Indsendelse:
De indsendte logs skal være contestmanageren i hæn-
de senest ugedagen efter testens afholdelse. VIGTIGT:
Logs modtaget efter disse frister, vil IKKE blive med-
regnet. Sådanne logs vil evt. blive nævnt og anvendt
som checklogs.
Korrekt udfyldt log sendes til EDRs contest-manager:
Verner Topsøe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
email: oz5tg@post2.tele.dk

9. Bedømmelse:
Deltagere, der med fuldt overlæg tilsidesætter regler-
ne, vil blive diskvalificeret. Mindre fejl vil medføre slet-
ning af den pågældende QSO og med reduktion af de
dertil hørende points. Kun de 9 bedste tester medreg-
nes i årsresultatet.
Contestmanagerens afgørelse er endelig.
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10. Diplomer:
De 3 bedst placerede i hver sektion får tildelt EDRs
Contestdiplom. Hvis der er stationer, der udover de
ovennævnte har deltaget i alle 12 tester vil de modta-
ge EDRs aktivitetsdiplom. Vinderen af hver afdeling får
tildelt EDRs vandrepokal for det kommende år for så
vidt der findes en sådan pokal.

11. Afdelingsmesterskab:
Alle indsendte logs, som har påtegnet, hvilken lokalaf-
deling, der skal godskrives point, vil bidrage til afde-
lingsmesterskabet. Alle aktivitetstester op til 12
månedsresultater tæller til afdelingsmesterskab. Lokal-
afdelinger kan kun repræsentere sig selv i aktivitetste-
sterne.
Point til Afdelingsmesterskabet beregnes således:
50 MHz: Deltagernes pointsum * 1
144 MHz: Deltagernes pointsum * 1
432 MHz: Deltagernes pointsum * 3
1296 MHz/u-bølge: Deltagernes pointsum * 5
Den totale pointsum for VHF/UHF/SHF fieldday i juli
måned tillægges direkte pointene for aktivitetstester-
ne.
Vinder er den lokalafdeling, der sammenlagt har fået
flest points efter alle 12 testomgange inklusive field-
day-pointene.
Den vindende lokalafdeling får tildelt EDRs vandrepo-
kal for det kommende år. De fem bedst placerede
lokalafdelinger vil få tildelt EDRs contestdiplom.

BILAG 1:
For at undgå virus fra de mere end  2500 mails con-
testmanageren årligt modtager, anvendes 3 forskellige 
virusbeskyttelser. For at undgå, at en LOG-mail bliver
slettet af disse beskyttelsesprogrammer, og af hensyn
til contestmanagerens tid bedes alle overholde følgen-
de regler for elektronisk indsendte logs, uanset det
anvendte format (REG1TEST eller andet):

- I e-mailens "Emne- eller Subjectfelt" skal ordet NAC
indgå. Det sikrer automatisk sortering af mails, hvilket
letter arbejdet meget, og sikrer imod at logs overses.
Undgå venligst formuleringer som "her mit resultat fra
i forgårs" eller lignende. De risikerer at forsvinde i
mængden.
-  Elektronisk indsendte logs skal indsendes som "Ved-
hæftede filer" og navngives som følger:
Klcccccc.Måå, som skal forstås således:

Kl. = klasse:
1. 50 MHz Standard
2. 50 MHz High Power
70. 70 MHz Standard
3. 144 MHz Standard
4. 144 MHz High Power
5. 432 MHz Standard
6. 432 MHz High Power
7A. 1,3 GHz

7B. Microbølge (en log pr. bånd) 7B2=13cm, 7B3=9cm
osv

ccccc = call, der anføres uden /p, /a eller lignende.

M = måned
1 = JAN 2 = FEB 3 = MAR
4 = APR 5 = MAJ 6 = JUN
7 = JUL 8 = AUG 9 = SEP
A = OKT B = NOV C = DEC
åå = to sidste cifre i årstallet (år 2007 = 07).

Eksempel: 432 MHz testen oktober 2007 for OZ5TG
High Power opr.: 6OZ5TG.A07.

Hørt i Matador ved genudsendelsen, der nu igen pla-
ger det danske land:

Hr. Schwan:
" Åh gud nej - ungdommen tænker kun på bananstik
og to-lampers!"

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

FAX 33 14 12 76

OZ spot
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The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 10 fortsat

Afsendelse med en Bug
Tast jævn og let med minimum anstrengelse. Lad
bug'en gøre arbejdet - du styrer det bare, med under-
armen hvilende på bordet rører du paddlerne let mel-
lem tommel og pegefinger. Styr den uden de store
bevægelser med hånd eller fingre. En let vridning eller
rulning med håndleddet vil skifte fra prik- til stregsi-
den. Slap af og nyd det. Slå ikke på prikker og streger
med tommel- eller pegefinger vidt adskilte, eller så
hårdt at det har en tendens til at skubbe bug'en til
siderne.
Der er en markeret tendens blandt nogle bug-brugere
til at indstille prikkerne for hurtige i forhold til stre-
gerne. De håndlavede mellemrum har en tendens til at
blive forholdsvis lange. Resultatet bliver ofte en krap
lydende kode eller signaler som sikkert er læsbare,
men trættende at lytte til og læse. Katashi Nose, KH6IJ,
peger på at 'Ved høj hastighed må man ikke presse
meget kraftigt på paddlerne'. Han sagde også at 'Hvis
du flytter hele armen modvirker inerti-loven dig fra at
opnå høje hastigheder'.

KEYERS
Keyers er elektroniske enheder kontrolleret af paddler,
svarende til paddler på en 'bug', og laver automatiske
prikker og streger, og har ofte indbygget andre brug-
bare faciliteter, inklusiv buffers og memories (hukom-
melser). Mange typer inkluderer 'iambic' operation
ved at 'squeeze', presse paddlerne sammen, hvilket
bevirker skiftevis prikker og streger, hvilket yderligere
automatiserer afsendelsen og på den måde reducerer
den totale anstrengelse. En iambic keyer vil altid pro-
ducere perfekte tegn.
Katashi Nose siger 'Hvis du allerede mestrer en bug, vil
det tage omkring tre uger at konvertere til elektronisk
nøglesending. Når du har konverteret hænger du på
den, fordi din 'bug-hånd' nu er ruineret (for de fleste);
en helt anden teknik kræves'. Hvis din keyer har 'tvun-
get tegnmellemrum' (forced character spacing, FCS), så
brug det. Det kan tage flere uger at øve, men din
afsendelse vil blive virkelig lænestolskopiering. Det er
anstrengelsen værd.

Keyboards
Til slut, keyboards (tastaturer der inkluderer brugen af
computer med programmer til brug for keyboards)
laver automatisk alle tegn fra et keyboard svarende til
et skrivemaskinetastatur. Både keyers og keyboards
inkluderer ofte indlæringsprogrammer for koden
og/eller forbedrer kodeevnerne, så vel som at have
hukommelser til forskellige formål. Dette er det ende-

lige i kode produktion. (Maskinsendt CW betragtes
næsten som et krav for god kopiering når signalerne er
meget svage, inklusiv QRP - og for meget høj hastig-
hed.

Keyboards har også meget at tilbyde begynderen i ind-
læring af koden og for forbedring af éns evner. 
Psykologiske tests viser at gennemsnitsrater med hvil-
ket folk kan taste på tastatur med fingrene:
I den høje ende: 9,7 pr sekund, eller 576/minut, (300 i
31 sekunder).
Gennemsnit: 8,6 pr sekund, eller 516/minut, (300 i 35
sekunder).
I den lave ende: 6,7 pr sekund, eller 402/minut, (300 i
45 sekunder).

Udskrivning SCAG Straight Key Day
Dato/tid Nytårsdag kl. 08:00 - 22:00 UTC
Frekvens 3540-80, 7020-40, 10105-25, 14050-70 kHz
Mode CW med håndnøgle
Regler Se OZ-05/2004
Log Helst e-mail til scag@scag.se
Eller SM0OY, Lars Nordgren, Lindvägen 19, SE-

192 70 Sollentuna, Sverige

Udskrivning EUCW 160m CW-Contest
Dato/tid Under EUCW står UFT for 160m contest

hvert år den første weekend i januar, men
hvis den første januar er en lørdag eller
søndag finder contesten sted anden week-
end.

Lørdag 6. januar 2007, 20:00 - 23:00 UTC,
Søndag 7. januar 2007, 04:00 - 07:00 UTC.

Frekvens 1810-40 kHz
Regler Se OZ-12/2004
Send log Senest 8. februar hos: F5YJ, Jacques Carrier,

12, rue Henri Delaunay, F-93110 Rosny-
Sous-Bois

Eller E-mail: jacar@club-internet.fr eller
f5yj@qsl.net

Udskrivning Original QRP Contest
Dato 06 / 07 janar 2007
Tidspunkt Lørdag 15:00 UTC til Søndag 15:00 UTC,

med minimum 9 timers hvileperiode i én
eller to dele

Frekvens CW segmenterne for 80, 40 og 20m bånd
Regler Se OZ-12/2005
Log Senest 31. januar til: Dr. Hartmut Weber,

DJ7ST, Schlesierweg 13, D-38228 Salzgitter
Eller E-mail: oqrpc@qrpcc.de (se yderligere info

på http://www.qrpcc.de)

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

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

Redaktion:

Sjællandsmesterskabet

Deltagerne

9 løbere var rykket ud for at dyste om årets Sjællands-
mesterskab i rævejagt, som blev afviklet i klart, men
køligt efterårsvejr i Rude Skov. Startstedet var Svane-
parken i skovens nordvestlige udkant, og for at under-

strege at der er tale om en individuel konkurrence,
blev løberne sendt af sted enkeltvis med 5 minutters
mellemrum efter forudgående lodtrækning om star-
trækkefølgen. 
For at afkorte startproceduren, blev der dog foretaget
en vis seedning, så der i to af starterne blev sendt to
løbere af sted samtidigt. Alt sammen efter det samme
system, som anvendes i internationale jagter. Som sæd-
vanligt blev løbstiden målt frem til indcheckning ved
sidste ræv.
Kunsten er naturligvis at finde den optimale rute - hvil-
ket som regel også er den korteste - mellem rævene.
Som det fremgår af resultattabellen løste de fire først-
placerede denne opgave med Ivar, OZ4UR som den
suverænt hurtigste. Han erobrede dermed titlen som
Sjællandsmester efter i mange år at have været lige
ved; til lykke med det.

På arrangørernes vegne
Arne, OZ9VA  

SM i Rævejagt d. 29. oktober 2006 i Rude Skov, resultatliste
Navn/call Stik Ræve Rækkefølge Distance * Tid Placering

Nr. Antal

Ivar / OZ4UR 10 5 2-1-5-4-3 4570 m 1.03.02 1
Peter / OZ5P 11 5 2-1-5-4-3 4570 m 1.28.09 2
Peter / OZ4QX 4 5 2-1-5-4-3 4570 m 1.28.19 3
Franz / OZ8FG 7 5 2-1-5-4-3 4570 m 1.37.54 4
Villy / OZ6KH 23 5 2-1-4-3-5 4950 m 1.39.49 5
Kjeld /  - 26 5 3-4-5-1-2 4640 m 2.10.03 6
Anette / OZ1BCC 25 5 3-4-5-1-2 4640 m 2.10.14 7
Kenneth / OZ3KL 27 3 2-1-5 2820 m 2.00.03 8
Ebbe / OZ1ESC 20 0 - - - (9)
*) I luftlinie. Teoretisk korteste: 2-1-5-4-3 = 4570 m !

Resultat JM mobil Rævejagt 24. september 2006 - Tinglevjagten
Hold Navn Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3 Ræv 4 Ræv 5 Ræv 6 Slut tid Antal Plac.
10 Michael og Erik, Kolding 48,08 3.12.07 2.39.19 1.48.20 --------- 1.7.31 3.12.17 5 5
27 Willy og Annette, Give 1.33.37 -------- --------- 54.22 3.49.24 2.22.12 3.49.24 4 8
42 Michael - Holger og 

Poul Erik, Tønder 1.12.33 2.51.40 3.26.36 25.44 2.15.25 45.22 3.26.36 6 2
46 Søren - Ole - Marquard 

Jacob og Peter, Tønder 1.13.18 3.12.08 4.05.12 54.12 2.15.28 1.56.03 4.05.12 6 4
53 Esben - Jette - 
Ove - og Steffen, Tønder 1.12.19 3.31.51 2.40.36 39.29 2.15.47 1.56.08 3.31.51 6 3
63 Niels Ole - Conny

Lars og Robin, Tønder   -------- 1.14.36 29.31 -------- 1.49.26 3.18.53 3.18.53 4 7
75 Rene og Peter, Tønder -------- 1.14.23 29.16 -------- 2.15.36 3.18.45 3.18.45 4 6
77 Egon, Karen, Kjeld, Tønder1.51.33 2.51.42 31.03 1.04.56 2.15.39 1.25.50 2.51.42 6 1

Tak til alle der mødte op i det Sønderjyske på en dag med fantastisk ræve vejr !
På gensyn i 2007, Alfred og Erik, Tønder Ræveklub



Med juleferien lige om hjørnet er det igen ved at være
tid for årets EDR juletest, 2. juledag, hvor jeg håber at
vi kan blive mange i QRP-afdelingen. Det er også tiden
for G-QRP Clubs winter sports hvor det ikke så meget
er om at få flest QSO'er men om at hygge sig på bånd-
ene og få snakket med gamle og nye venner.

HF-snuser
En lille passiv bredbåndet føler for HF-signaler.  I det
nyeste nummer af QRP-Quarterly, er der omtalt et par
praktiske små konstruktioner for måling på HF. Jeg har
prøvet den første af og vil gerne lige vise konstruktio-
nen her. Den er en meget enkel konstruktion bygget
over et par aflagte transistorradio antenner, en super
bright light LED og et par småkomponenter fra Rode-
kassen. 

Diagram HF-snuser ind her
Som det ses fra diagrammet er det en ganske over-
kommelig konstruktion, hvor antennen opsamler HF-
enregien, og denne ensrettes af dioderne 1N60, og
opsamles over kondesatoren. Enrgien afsættes i Lysdi-
oden, som er en lidt dyrere udgave der afgiver lys ved
en lavere strøm i forhold til de almindelige LED's. den-
ne er nok den eneste komponent man lige skal ud og
lede lidt efter.  Men den forhandles blandt andet af
ELFA som: nummer ind her
Billede af hf-snuser ind her

G QRP Club repræsentant
Som sidste år vil jeg gøre opmærksom på at underteg-
nede er dansk repræsentant og kan formidle medlem-
skab til G QRP-Club. Det er selvfølgeligt valgfrit om
man vil ordne tingene direkte med Graham eller med
undertegnede.  Medlemskabet er igen i år sat til kr 75,-

Hendricks QRP kits
KI6DS, Doug Hendricks internet butik med mindre QRP
byggesæt og tilbehør har tidligere været nævnt her i
spalten. Han arbejder konstant på at udvide sortimen-
tet med de små ting man ofte står og mangler.  Alle
konstruktioner indeholder færdig print og alle nød-
vendige komponenter. Hvis man har mod på selvbyg,
kan man også hente inspiration da de fleste konstruk-
tioner er vist med diagram go billeder der giver et godt

billede af hvordan konstruktionen er opbygget. Se
mere på http://www.qrpkits.com/

1-DER 40 

En et rørs 40 meter QRP-transceiver. Som konstruk-
tøren KG4HSY, skriver er alt mindre end denne station,
to blikdåser med en snor imellem.
Der er tale om et minimalist byggesæt, hvor man helt
kommer til at mindes "gamle" dage hvor man brugte
et dobbelt rør til både at behandle HF og LF med, ud i
et. Den strømforsynes med ikke mindre end 10 styk 9
volts batterier. Så der må nok tænkes lidt på at en
optankning er en ikke uvæsentlig bekostning, hi. Men
en velensrettet strømforsyning er det også muligt at
bygge, evt. udfra en konstruktion der er vist på en af
hjemmesiderne som der er et link til på hovedsiden.
Selve stationen er en regen modtager hvor der detek-
teres direkte på modtagefrekvensen.

Et kig ned i transceiveren Du kan se mere på:
http://www.glowbugkits.com/
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QRP
Henning V. Mikkelsen OZ4XF
Fredensgade 9, 7600 Struer
Tlf 97 84 00 35
E-mail: OZ4XF@edr.dk

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

Redaktion:

Båndrapport.
JA0SC, Hiro har kørt XF4DLpå 20m. XF4DL er en Mexi-
cansk - Tysk DXspedition til Socorro Island ud for den
Mexicanske kyst.
Ekspeditionen blev afviklet mellem den 18. oktober til
den 5. november 2006.11.24 
Du kan finde mere på:

http://www.xf4dl.xedx.org.

VU7
Som nævnt i en tidligere spalte afholdes VU7 HAMFEST
fra den 15. til den 25 januar 2007.
Flere stationer har meddelt at der vil blive kørt SSTV
fra Lakshadweep. Så det er bare at vente på gode for-
hold til januar.

SM5EEP, Nils er stadig aktiv på SSTV. 
Skriver en gang imellem om SSTV i QTC.

EasyPal
EasyPal 23X-NOV-06 er sidste nye version af DigiSSTV
programmet.
Den digitale software er lavet af Erik VK4AES. Den er
kompatibel med DRM mode til at sende billeder med
DITRX 3.11, HamPAL09JAN06, WinDRM og EasyPal.
Du kan downloade det fra

http://www.kc1cs.com/digi.htm. 
Der er også mange andre SSTV programmer.

Russisk mini SSTV test.
RV3BZ og venner har fået den gode idé at køre SSTV
QSO Party hver fredag mellem 18.00 og 19.00 UTC.
De inviterer alle til at deltage. Målet er at få så mange
kontakter som muligt med SSTV amatører over hele
verden og kun med SSTV B/W 8 sekunder. Altså den
gode gamle SSTV mode, så her er noget for nostalgi-
kerne. 

TA1BM, Ismail under Jasta testen

Det foregår kun på 80m båndet i SSTV frekvens områ-
det 3730 - 3740 kHz.
Testen forløber på denne måde:
Der er 6 "runder" af 10 minutters længde: 18:00 -
18:10, 18:10 - 18:20, 18:20 - 18:30, 18:30 - 18:40, 18:40 -
18:50, 18:50 - 19:00.
Indtil videre har testen kørt hver fredag siden den 3.
november og fortsætter december ud så du kan nå at
være med den15.- 22. og 29. december. Jeg vil tro at
den vil fortsætte ind i det nye år. Som det fremgår af
resultat siden på nettet er der ikke så mange deltage-
re endnu, men hvis der kommer flere til vil det nok bli-
ve en fast tradition særligt her i vinterhalvåret.

OZ8ABE, Bo har kørt den internationale ekspedition
i Libyen.

Du kan læse mere her: http://5a7a.gmxhome.de/
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Det nostalgiske hjørne
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

Syltetøjskrukkens dystre fortid.

Syltetøjskrukken, RD12Tf, havde som det øvrige "krig-
slegetøj", som radioamatørerne eksperimenterede
med efter krigen, en dyster fortid. Røret er udviklet af
firmaet Lorenz, formentlig i 1941, for at forbedre ræk-
kevidden af deres nyeste flakradar, "Kurmark", FuMG
41 L. Det var vigtigt for dem, idet denne radar skulle
konkurrere med Telefunkens Würtzburggeräte" om
Luftwaffes gunst. 
Det først anvendte senderrør DS323 var sikkert ikke
robust nok, og det manglede metaltoppen med hank,
så det var nok lidt sværere at udskifte. Med RD12Tf
kom rækkevidden op på 50 km, men senderrørene,
hvoraf der sad to i en selvsvingende push pull kobling,
blev også overordentlig barsk belastede. De arbejdede
på en bølgelængde af 53,6 cm og fik en tilført jævn-
strømsimpuls af 120 KW ved en spænding af 18 - 20 KV.
Impulsbredden var 1 mikrosekund, og impulsfrekven-
sen var 3 KHz. Den meget høje anodespænding er
langt mere end en oxydkatode normalt kan tåle (ion-
bombardement), og det samme kan man roligt sige om
impulsstrømmen, der for en katode, der i størrelse er
sammenlignelig med katoden på en 6146, har været
3,4 ampere pr. rør! 

Det var altså ikke så sært, at Lorenz i deres forbedrede
udgave af røret forsynede det med en hank, så man let
kunne trække det ud. Levetiden for røret i en i drift
værende radar har næppe overskredet 100 timer. Men
hf impulsen, der kom ud af radaren, har så også været
på 50 KW. RD12Tf har uden tvivl været særdeles dyr at
fremstille. Katoden skulle være af den bedst mulige
kvalitet, og røret har for at undgå for mange positive
ioner skullet være meget hårdere udpumpet end
almindelige elektronrør. Man har derfor heller ikke
anvendt "getter", den bariumbelægning, der ellers ses
på indersiden af glaskolben. 

Skærmbillede fra FuG 200. Skibet ligger lidt til højre
for kursen i ca. 19 km's afstand

Lorenz tabte, og Luftwaffe satsede i stedet på Telefun-
kens "Würzburggeräte", FuMG 62, som havde en ræk-
kevidde på 40 km med en hf impuls på 8 KW. Det var
der flere grunde til. F. eks. skulle 3 personer samtidigt
se på hver sin skærm, og den korte levetid for sender-
rørene har sikkert også spillet en rolle. 
Så, hvad skulle Lorenz da stille op med materialerne og
udviklingsresultaterne? De fandt på en løsning. Med
bibeholdelse af senderen med de to RD12TF, lavede de
en flyvemaskineradar. Impulsgeneratoren blev fuld-
stændig lavet om til en meget lettere udgave. De to
paraboler, der ses på billedet, blev erstattede af "ske-
lende" yagiantenner, hvor ekkosignalet fra de anten-
ner, der pegede lidt til venstre for kursen, gav udslag
til venstre for midterlinien på billedrøret, og ekkosig-
nalet fra de antenner, der pegede lidt til højre for kur-
sen, gav udslag til højre på billedrøret. En hurtigt rote-
rende omskifter skiftede antennerne og signalet til bil-
ledrøret mange gange i sekundet. Hvis piloten så
noget, der lignede omridset af et skib, liggende syme-
trisk om midterlinien på katodestrålerøret, havde han
kurs lige mod skibet. 

Reglerne:
Alle deltagere kan kontakte den samme station i hver
runde. Der udveksles RSV rapport og QSO nummer.
Hver kontakt giver 1 point.  Hvert nyt kaldesignal giver
en multiplier
Det samlede point tal er alle QSO points ganget med
summen af multipliers.
Log kan sendes i Cabrillo format. Navngiv filen med dit
call (for eksempel  oz9au.cbr) og vedhæft den til mai-
len og send den til rusminitest@qrz.ru , husk at skrive
dit call i emnefeltet. Loggen skal sendes inden 24
timer.
Resultaterne kan ses på :
http://www.msstvs.narod.ru/result.html , der er også en

link til resultaterne fra den næste WEB adresse.
Du kan finde mere her:

http://www.msstvs.narod.ru/engsstv/
Husk det er kun sort/hvid 8 sekunders billeder og kun
på 80m. 

Hvis du er interesseret er der også RTTY og PSK test
efter samme opskrift.
Minitest " RTTY Tuesday ", http://rtty170.narod.ru .
Minitest " PSK Thursday "  http://bpsk31.narod.ru

SSTV spalten ønsker læserne god Jul godt Nytår.
Vy 73 de OZ9AU
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FW 200 med antennerne til FuG 200

Denne radar, hvor prototypen var færdig i september
1942, fik dæknavnet "Hohentwiel", og fik typebeteg-
nelsen FuG 200. Den arbejdede på 54,5 cm og afgav en
hf impuls på 30 KW. Rækkevidden mod skibe var 80
km, og stejle kyster kunne ses på langt over 100 km's
afstand. I modsætning til FuMG 41 L var det et
udpræget angrebsvåben. Fra midten af 1943 var den
standardudstyr på alle søopklaringsfly.

Hohentwiel radaren kom noget senere også i brug hos
Kriegsmarine. Den blev brugt både på u-både og på
krydsere.
I stedet for yagi-antenner brugte man "madras-anten-
ner" med mange horisontale dipoler foran en ramme
med trådvæv.
På u-både, hvor man brugte de mindste antenner i den
laveste højde var rækkevidden mod et 6000 tons skib 8
- 10 km, og mod lavtflyvende flyvemaskiner 15 - 20 km.
På krydsere, hvor man kunne benytte en større anten-
ne i større højde, var rækkevidden 30 - 36 km mod
fragtskibe. 

Her er Sichtgerät til FuG 200

I marinen brugtes Hohentwiel-radaren ikke med den
snilde metode,    der omfattede to skelende antenner,
men man pejlede kun efter maksimum. Det medførte,
at denne radar ikke var nøjagtig nok til at stille kano-
nerne eller torpedoerne efter. ( +/- 3 grader ) En speci-
el udgave for u-både med betegnelsen FuMO 65 hav-
de en roterende antenne og en panoramaskærm lige
som en moderne marine radar, men opløsningen har
nok ikke været ret god.

Til slut skal jeg lige nævne, at røret RD12Tf, hvis det
behandles ordentligt, dvs. hvis man ikke overskrider en
anodespænding på 900 Volt og en katodestrøm på 250
mA ved et anodetab på 75 Watt, vil have en meget
lang levetid. Da det desuden har en næsten ekstremt
retlinet karakteristik, vil det være ideelt til en moder-
ne rør hi-fi forstærker, men det har næppe været for-
søgt, og det er nok yderst få af dem, der har overlevet
til nu. 

FuMG 40 L

Det vil nok til gengæld være noget af en udfordring at
prøve at bruge det i et pa-trin på VHF. Som det vist
fremgik af min sidste artikel, går det i selvsving for et
godt ord. Nå, det er jo også det, det er bygget til. 

Jeg vil ønske alle amatører og eventuelle andre læsere
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

7NB, Niels 

Forsidebilleder på november OZ
Min efterlysning har givet resultat, og jeg kan medde-
le, at motivet på OZ november er OZ3XO der køre NVIS
Test fra Feddet ved Fakse, med OZ7LS.
Det kan i øvrigt nævnes, at der går to kabler ud til hver
side for at skabe elektrisk forbindelse til vandet
Bileldet er taget af OZ3XO 
Tak til OZ3XO for informationerne

HR

OZ spot
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Hvert år, i starten af november, mødes danske radioa-
matører til Amatør Træf Fyn. Men hvad er det egent-
ligt og hvor stort er det. Her vil jeg forsøge at give dig
et kig bag kulisserne, så du kan få en fornemmelse af
hvor stort et arrangement det er og hvor mange kræf-
ter der lægges i at give de besøgende en forhåbentlig
god dag. Korts sagt, ATF oplevet fra den anden side af.
Allerede først på sommeren, inden vi alle nyder solen
og den årlige ferie, starter forberedelserne. Der
lægges de første ideer og invitationerne begynder så
småt at dannes. Tankerne formes omkring eventuelle
nyskabelser for dette års træf. Skal vi have nye udstil-
lere eller er der en gren af hobbyen der har været for-
bigået. Tankerne modnes henover sommeren, for at
blive luftet ved vores første egentlige møde i august.
Her træffes de første afgørelser for, hvilke emner vi
synes kunne være spændende i år. Alle udstillere der
har været der sidste år er automatisk på listen over
invitationer der skal udsendes. Nye ideer vendes i luf-
ten og afgørelser træffes. 
Når dette er sket, udsendes årets invitationer og plan-
lægningen kan for alvor startes. Lokaliteterne er alle-
rede booket. Dette er sket inden sidste års træf var
afviklet. Der redigeres hjemmeside, udsendes nyheds-
breve, postes beskeder i nyhedsgrupperne og skrives
indlæg til OZ. Jo mere PR jo bedre. De første frø
lægges ved eventuelt nye udstillere for, at de skal fan-
ge interesse for at vise deres udstyr på træffet.
Igennem tiden hvor træffet har ligget på Fyn, har det
basale koncept været at der skulle være radio teknik
indblandet i det udstillede. RC-Model Træf var et par år
på programmet og vakte en del interesse. Det skabte
grobunden for at familien kom med. Børnene blev ikke
længere hjemme og lille mor var der også plads til i
bilen. Det har vi taget op og lagt nogle planer for
næste år i den retning. 

Stilhed før stormen

Vi har også fanget interesse ude i verdenen. I 2006
kunne vi mønstre ikke alene besøgende fra Tyskland,
Sverige, Norge og England. Denne gang havde vi også
udstillere fra Norge, Sverige, Holland, Ungarn og Eng-
land, foruden endnu flere af vores danske forhandlere
end fra starten. Tilsyneladende er vi blevet kendt ude i
verden.
Efterhånden som tilmeldingerne kommer ind, opdate-
res hjemmesiden. 

Så går det løs

Forslag til årets Hamspirit kommer og lægges i puljen
til senere udtrækning. Årets Hamspirit har været kåret
siden 2000 og gives til den amatør, som uegennyttigt
støtter vores hobby og medvirker til dens fremme. Det
er lokale folk der nominerer og vi har kun haft værdi-
ge nomineringer. Vedkommende hædres så ved åbnin-
gen lige efter der er budt velkommen. Denne hædring
foretages af de folk der står bag nomineringen, såle-
des at vi som arrangører kun leverer plaketten og det
forum hvor hædringen kan foregå. Oprindeligt
udtænkt for at give anerkendelse og tak til den hidti-
dige ide mand er det blevet en succes lader det til, da
der efterhånden ligger en del værdige modtagere i
puljen.
Hvad arbejdskraften angår, indhenter vi hjælp fra
lokalafdelingerne. EDR Odense City, OZ8FYN har igen-
nem året trukket det største læs, dog hjulpet af andre
lokal afdelinger. Og arbejdet er ikke at kimse af. 
De par år vi var på Højmeskolen var voldsomme rent
arbejdsmæssigt, men nu hvor vi er i hallerne er det
hele forenklet en del. På skolen skulle alle borde og
stole, tilbage på deres pladser. Deres nøjagtige pladser,
da hvert enkelt bord og stol, var parret individuelt til
den respektive elev. Det var en stor opgave at sikre
dette. Erfaringerne er også vokset og dermed er arbej-
det blevet nemmere, men det er stadigt en stor opga-
ve.
Vi mødes om lørdagen, gerne formiddag. Opsætter
antenner, borde og gør klar til at udstillerne kan kom-
me. Inden da er der lagt en grundplan, hvor alle bor-
dene er sat op. Den danner grundlag for opsætningen
og virker som arbejdsplan. Det arbejde tager en del
tid, samtidigt med at de enkelte udstillere modtager
hjælp til at få deres udstyr ind til standende.
Forud for dette er call-mærkater blevet trykt, lamine-
ret og forsynet med sikkerhedsnål. Flere møder har
været afholdt og arbejderne er blevet informeret om
årets event. Planen er blevet gennemgået og alle ind-
ledende opgaver er blevet løst. Gevinster er blevet
bestilt ved udstillerne og alt skulle nu være klar til
afviklingen.
Lørdag overnatter vi i hallerne, således at vi kan over-
våge det opstillede udstyr. Også for at være klar til
dem der kommer tidligt søndag morgen. Her er vi offi-
cielt klar kl. 7.00, men har da oplevet nogle ankomme

Amatør Træf Fyn. Oplevet fra den anden side…
OZ5Z/Finn

Arrangørgruppen ATF
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tidligere og sætte deres udstyr op. Allerede omkring
7.30-8.00 ankommer de første gæster til hallerne. De
kommer for at indtage den tilbudte morgenkomplet i
cafeteriet og så naturligvis for ikke at gå glib af noget.
Nu starter et veritabelt gedemarked med, at sortere
udstillere fra besøgende, for udstillerne har jo natur-
ligvis adgang til opsætning indtil 9.30. De besøgende
først efter 9.30. Det er ikke altid lige let for vores med-
arbejdere at sikre dette. Der har været en del røre om
netop dette igennem tiderne, men efterhånden er der
også fod på denne opgave. Samme gælder salget af
call-mærkater. Der er nok til alle og det har folk også
fundet ud af, så det store mylder af mennesker der var
de første år er aftaget og vi oplever nu en rolig salg af
mærkaterne.
Klokken 10.00 skratter mikrofonen og folk tager
opstilling omkring kommissæren. Der bydes velkom-
men, de sidste år ved OZ7S/Sven. Der siges et par bevin-
gede ord og herefter kaldes den radioamatør til mikro-
fonen, som der er aftalt med omkring Hamspirit
udnævnelsen. Under stor hyldest og megen glæde,
udnævnes Årets Hamspirit og træffet er nu for alvor i
gang. En stor summen fornemmes i hallerne og kan
opleves igennem det opsatte WebCam, der transmitte-
rer udstillings Hal 1 til internettets enorme udbredel-
sesforhold. Også en succes, siden det sidste år blev
begyndt. Vi har mange besøgende til denne side og
gerne fra andre lande også. Både Australien og USA
har været online.

Hos Betafon

Der handles og vandles, snakkes og mødes, udveksles
minder og QSL-Kort. Hov der er EDR og er det ikke
ham der sidste år havde de spændende radioer. Og der
er ham med alle komponenterne og inde i hal 2, står
ham med instrumenterne. Mon ham med batterierne
er der i år?? Jo, han står lige oppe ved siden af ham
med de gamle BCL Radioer. 
Nej se, der går såmænd Kurt. Ham har jeg ikke set
siden den gang oppe ved fieldday'en. Mon så også Jør-
gen og Niels er her. Jow jow, dem så jeg inde ved radio
stationen. De var ved at teste noget udstyr de ville
købe.
Jo, det sker lidt iblandt de besøgende sådan en dag og
vi møder da også selv mange mennesker den dag. 

Hos QRP-forum

Jeg sidder som regel gerne i kommissæren og der gør
en del amatører et Pit-Stop for et næve-klask med mig
og en lille hyggelig sludder, inden de farer videre for at
se alt sammen eller få en god middag i cafeteriet. Jow,
selv om vi ikke får mulighed for at gå rundt som i gam-
le dage, er det sandelig også en oplevelse for os.
Omkring klokken 11.00 bydes der velkommen til årets
foredrag, samtidigt med at der i Hal 2 serveres midda-
gen. Traditionen ligger på kalvesteg m/sødt og surt. En
succes til rimelige priser og uden mad og drikke, duer
helten jo ikke. Så der skal tankes op, inden turen kan
fortsætte rundt iblandt standene.
Hen ad 15 tiden stopper salget af call-mærkater og der
trækkes årets gevinster. Mikrofonen samler folk
omkring kommissæren til oplæsningen af listen over
udtrukne numre og ikke mindst nummeret der har
vundet hovedgevinsten. Gerne en håndstation som er
eftertragtet som gevinst. Efter endt oplæsning takkes
udstillere, gæster og arbejdskraften for deres indsats.
Ønsket om en forhåbentlig god dag udtrykkes og her-
efter stilner hallerne af. Den voldsomme summen, dør
ud og klokken 16 lukkes dørene. Udstillerne pakker
sammen og efterhånden samles bordene ind igen. Hal-
lerne tømmes og ligner igen det de var fredag aften. Et
par tomme sportshaller. Sent på aftenen lukker og
slukker sidste mand og vi tager trætte hjem. Nu har vi
kun tilbage, at klare gevinsterne. Listen skal offentlig-
gøres i OZ og gevinsterne sendes til folk. Hjemme igen
snurrer tankerne omkring weekenden. Om alle de
amatører der var der igen i år. Som regel imellem 800-
1200 mennesker og vi oplever det som om der er frem-
gang. Måske vi endda engang må flytte til større loka-
liteter.  Nu er der igen ro. Ro indtil det hele starter
næste år igen. Og heldigvis for det. For selv om opga-
ven er stor og arbejdet omfattende, så kan jeg vist tale
for alle der står bag. Både os der planlægger og dem
der lægger arbejdskraften, at vi ser det som et privile-
gie at arrangere denne udstilling og møde folks reak-
tioner. Døm selv ud fra billederne i denne artikel. De er
fra årets træf og viser hallerne både lørdag under
opsætningen og søndag med alle de besøgende.
Med den tanke vil jeg gerne sige en stor tak til alle
udstillere, alle besøgende og absolut ikke mindst til
alle dem der lægger en stor indsats arbejdsmæssigt
den weekend for, at sikre at vi endnu engang oplever
en succes. Uden alle jer, kunne ATF ikke eksisterer og
dermed ville en langvarig tradition helt tilbage fra Sab-
roe over Hadsten og nu til Odense, ikke kunne bestå.
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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
Bestyrelsen udlåner gerne nøglebrikker eller åbner for interes-
serede.
Et spændende besøg på Ingeniør højskolen med foredrag og
rundvisning er overstået når dette læses, og vi takker for gæst-
friheden vi mødte derover.

Program:
21/12 Juleferie.
28/12 Juleferie.
05/01 Klubaften. Første klubaften efter Juleferien.
12/01 En ny PIC baseret antenne analysatorer checkes

ud.  Et byggeprojekt ?
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

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Under henvisning til foreningens vedtægter indkaldes til

Afdelingens GENERALFORSAMLING
tirsdag den 20. februar 2007 kl.19.30 

Byvej 56  2650 Hvidovre
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være foreningen i hænde senest 13. februar 2007.

Program:
12. december: Juleafslutning
19. december: Julelukket frem og med til den 9. januar 2007
09. Januar: Klubaften
16. Januar: Klubaften
23. Januar: Klubaften

Så er et år igen ved at rinde ud. Bestyrelsen vil derfor ønske
alle medlemmer af OZ7HVI en rigtig glædelig jul, samt et godt
nytår. Vil samtidig takke medlemmerne for at de uge efter uge
møder op i afdelingen, og nyder det sociale samvær.  Vi er ved
at planlægge et par virksomhedbesøg i det nye år.
Vi har fået lov at besøge Dong Energy´s Netcenter i Gentofte.
Det er her man styrer al elforsyning i Nordsjælland og KBH.
Der er begrænset deltagelse, og der vil blive sat en seddel op
på tavlen i den store sal. Vi regner med at det bliver først i
Februar 2007.

Siden sidst:
Som sædvanlig var der rigtig mange i foreningen da vi havde
besøg fra BETAFON.   Der var rigtig meget at se på, og vi siger 

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

Fællestur til Ham-meeting i Odense.
Her OZ1JTE, OZ2PJ og OZ2JP

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul, og tak-
ke for et spændende år i OZ5BAL. Vi har haft en god fremgang
på mange områder i dette år, og vi ser frem til at møde alle
igen efter nytår til en lige så spændende vinter og forårs
sæson.
Der er masser af gode opgaver at tage fat på, så husk at sam-
le kræfter i juleferien.
Alle opfordres til at checke ind på vores lokal frekvens 145.575
og ønske hinanden god jul og godt nytår inden de rigtig trav-
le dage sætter ind.
Husk at du altid har mulighed for at komme i klubben, for at
udnytte teknikken eller køre radio, selvom vi holder Juleferie,
eller det ikke lige er en torsdag aften.
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Alle ønskes en glædelig jul og godt radioamatørnytår.  
I det nye år vil der være brug for "all hands" til lageroprydning
af både alle de nye elektronik komponenter, som afdelingen
har modtaget og af de mange forældede komponenter der
findes i afdelingens gemmer.    

Vy 73 de Ib OZ5P

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:
20/12 Juleafslutning, som vi plejer med æbleskiver, kaf-

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

27/12 Klubaften.
3/1 Klubaften.
10/1 Klubaften.
17/1 Klubaften.

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 dette, eller kontakt formanden !!! 

8/1-2007 Alm. klubaften/Bygge-aften kl. 19.30
Vagt: OZ1ISU

15/1-2007 Alm. klubaften/Bygge-aften kl. 19.30
Vagt: OZ1DPP

22/1-2007 Alm. klubaften/Bygge-aften kl. 19.30
Vagt: OZ1DQG

29/1-2007 Alm. klubaften/Bygge-aften kl. 19.30
Vagt: OZ1DPP

5/2-2007 Alm. klubaften/Bygge-aften kl. 19.30
Vagt: OZ6AAE

Vy 73 de OZ6AAE, Jan

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Gl. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: den 2. onsdag i måneden kl. 20.00
Postadresse:OZ8ERA, Helsingør afdeling, c/o OZ1ELY Mogens
Sørensen, Sporegangen 12,1 th. 3000 Helsingør
Formand: OZ8TU, Jochim Thede, Kragevej 7, 3120 Dronnin-
gmølle Telf.: 30 79 92 53
Hjemmeside:http://www.oz8era.dk
Lokalfrekvens: 145.525 og 434.425 MHz

December NAC VHF- og UHF testene er overstået og den 13.
december holdt vi juleafslutning med quiz, gløgg, æbleskiver,
julehygge og juleknas. 

tak til Klaus og Max for deres indsats denne aften.  Juleafslut-
ningen var som vi plejer med Gløgg og æbleskiver, og der var
ligeledes rigtig mange i foreningen denne aften. Der var livlig
snakken over bordet, og i løbet at kort tid var der gjort kål på
æbleskiverne. Sædvanen tro sagde formanden et par bevinge-
de ord, denne aften.
Vel mødt i OZ7HVI i det nye år.
Ps: Formanden har fået en del positive tilbagemeldinger oven-
på vores indlæg i "OZ November". Det er alt lige fra hvad bil-
der de sig ind i den forening, til at overveje fremtidig betaling
til en forening, der er helt ude af trit med medlemmerne.
Formanden opfordrer dog alligevel de utilfredse til at tænke
sig om, for vil man ændre i en forening, skal det ske indefra.
Nu ikke mere om den sag, og vi lader derfor nu julefreden
sænke sig over EDR Hvidovre afdeling.

Vy 73 de OZ8BF

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Vand-
tårnsvej 106, 2860 Søborg. Telf.: 38 87 83 88
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30
Formand: OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,9
tv. 2860 Søborg. Tlf.:39 69 62 62
Giro: 5 05 97 55
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk

I skrivende stund er vi fraflyttet den gamle QTH. Der er kørt 4
ton jern til jernmanden henover sommeren (i hvert fald iflg.
afregningen) og sikkert ligeså meget på genbrugspladsen.
Formanden er sendt på velfortjent 'rekreation' i Sverige langt
oppe mellem fyrretræer, kantareller, rådyr og elge. 
Vi er ved at møblere de nye lokaler. Trods meget færre m2 bli-
ver der plads til værksted, laboratorium, print-rum, kompo-
nentdepot, klublokale, radio-rum og FD-grej. Vi har taget
meget 'guld' med fra den gamle QTH, så det er lidt af et
puslespil at indrette os imellem de mange bunker af uund-
værligheder.
Vi glæder os MEGET til at du kommer og tager den nye QTH i
brug.

Program:
18/12 Juleafslutning og officiel indvielse. Alle er vel-

komne. Ralph har lovet at bage æbleskiver.
25/12 Juledag. LUKKET
01/01-07 Nytårsdag. LUKKET
08/01 Første klubaften i det nye år. Her skulle alt være

klar til at tage de nye lokaler i brug for alvor.
15/01 Klubaften

Vy 73 de OZ1IVA, Lars

BIRKERØD - OZ5BIR 
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal, Hestkøb Vænge 4, 3460 Bir-
kerød. Telf.: 45 81 67 62
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen, Søbakken 8, 3450 Alle-
rød. Telf.:48 17 00 13
Giro: 6 73 90 08
E-mail: oz5bir@qrz.dk

Program for januar 2007
4/1 Klubaften 
11/1 CW-træning og lageroprydning 
18/1 OZ5PF Ib vil vise lysbilleder fra Grønland bl.a.

hvordan man rejser en 45 m høj vertikal antenne.
25/1 CW-træning og lageroprydning

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

Kreds 2
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Bestyrelsen glæder sig meget over at medlemmerne og deres
familier deltog og ønsker hermed alle en glædelig jul samt et
godt nytår.
OZ8ERA forventes at deltage i juletesten 2. juledag.

Program:
2/1 NAC VHF-test kl. 19 - 23
9/1 NAC UHF-test kl. 19 - 23

OZ1ELY Mogens deltager i VHF/UHF-contester for OZ8ERA 

10/1 Klubaften, de sidste detaljer / forberedelser til
jubilæet gennemgås.

21/1-2007 Det er en søndag og
OZ8ERA fejrer 60 års jubilæum på afdelingsadres-
sen fra kl.: 14 - 17. 

Helsingør afdeling byder på et traktement i dagens anledning
i lokalerne på Gl. Hellebækvej 63.
Det er forunderligt som tiden kommer til os, vi synes ikke at
det er så længe siden at vi fejrede vort 50 års jubilæum og som
tingene har udviklet sig i løbet af de forgangene 10 år, det er
imponerende.
Alle skal være så hjertelig velkomne, på gensyn og genhør.
NB! Generalforsamlingen bliver lørdag den 17. februar 2007 kl.
14 og der sendes indkaldelse til medlemmerne

vy 73 de OZ1ELY Mogens

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:
19/12 Almindelig klubaften
02/01 Almindelig klubaften
09/01 Almindelig klubaften
16/01 Almindelig klubaften
23/01 Almindelig klubaften
30/01 Almindelig klubaften
Ændringer i program: Se vores hjemmeside - klik på kalender

Vy 73 de OZ1FET, Henning

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.

Vinteren er en dejlig tid for radioamatører.
Det betyder også at vi har tid til at dyrke vores hobby og
mødes i klubben hver onsdag aften.

Vi ønsker alle radioamatører en glædelig jul og et godt nytår.

Kom og vær med på vore klubaftener om onsdagen kl. 20.
Vi diskuterer mange aktuelle emner, så vel tekniske emner som
hvilke dx stationer man kan køre på båndene o.s.v.

OZ4EDR er aktiv på HF- og VHF båndene på klubaftenerne.
Vi er også aktive på Bornholmerrepeateren.

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:
19/12 Årets sidste officielle klubaften, vi julehygger

med kaffe og æbleskiver
26/12 Intet officielt møde, men hvis løst så kig bare ind,

Dog orienter jer om en af Nøgle folkene er der?
2/1 Første møde i 2007, Vi sætter kaffe over, og

ønsker hinanden godt nytår!
9/1 Kaffe Møde, måske med lidt teknik?
16/1 Vi nyder resterne fra Juleafslutningen, så kom, og

hyg og drøft teknik med os!
23/1 Forberedelse (oprydning i Gaver fra medlemmer-

ne) til den årlige General Forsamling!
God jul og Godt Nytår OZ1PAW

P.S. Husk at komme med dine Forslag til Generalforsamlingen i
Januar/ Februar måned.  

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
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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)

Lokaler
Vi er nu gået i gang med at indrette en computer afdeling, så
vi kan få lidt liv i alle de forskellige computere, som vi har fået.
Der er kommet en del hele og halve computere, så der skal
skrues lidt, før de er oppe at køre.
Vi mangler stadig at få tilsluttet vores EL-tavle til resten af sko-
lens El-forsyning. Der arbejdes ihærdigt på en løsning, der
også er økonomisk muligt for vores forening.

Radioaktivitet
Vi har efterhånden fået opdateret en næsten komplet logbog
over alle vores QSO'er.  Det er i skrivende stund blevet til ca.
8.500 QSO'er, 163 forskellige DXCC lande og 61 locatorfelter.  
Vi har fået bestilt en vognladning QSL kort , så vi kan få besva-
ret den stor bunke, som vi indtil videre har modtaget. Godt at
QSL manageren har lang juleferie.
Vi arbejder på en logsearch funktion, den forventes færdig
omkring jul (i år).

Program
Vores program for 1. halvår af 2007 er blevet planlagt og lagt
ud på vores hjemmeside. Med forbehold for ændringer, så bur-
de det være nogenlunde præcist. Der er masser af spændende
emner, og når man kigger emnekataloget igennem, så er der
også stof til resten af året.

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

Program med forbehold for ændringer
20/12 Juleafslutning m/ gløgg og æbleskiver
3/1 Nytårskur
10/1 PSK31 foredrag v/ OZ2JP, Jens
17/1 Byggeaften - vi bygger et 555 "on-air" skilt
24/1 Ombygning af PC PSU'er, foredrag v/OZ7TA, Jør-

gen
31/1 Alm. Klubaften + åbent bestyrelsesmøde
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

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/

Vi holder julepause frem til 11. januar, men der vil være mulig-
hed for at deltage i SSA' juletest den 26. december. Se mere på
http://ham.se/vhf/regler/XMAS.htm

VHF træf på Københavns Teknikum.
Flere har talt om at holde et 'træf' i københavns området for
VHF interesseret. Ivan vil forsøge at få det praktiske på plads så
der kan holdes et 1 dags arrangement lørdag den 27. januar på
Københavns teknikum. Der vil være foredrag, målinger loppe-
marked etc… Kig efter mere information på vores hjemmeside
når tiden nærmer sig.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.

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:
02/01 2007 Første officielle mødedag efter jul og nytår.
07/02 2007 Åbent bestyrelsesmøde.
13/03 2007 Bestyrelsesmøde i forbindelse med GF.
20/03 2007 Generalforsamling 2007.

Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Loopen har nu været afprøvet en del gange bl.a. i forbindelse
med contester, og det ser alt andet lige ud til, at alt virker som
det skal, både angående følsomhed såvel som den nye 1kW
balun!
Siden sidst har der været afholdt juleafslutning på Teaterbyg-
ningen i Køge, men da dette nummers deadline er før denne
begivenhed - må jeg afholde mig fra at kommentere forløbet,
før næste nr. men jeg er overbevist om at det blev en munter
og vellykket aften - og der er selvfølgelig tillykke til "Årets
Radioamatør", vedkommendes navn og call vil blive offentlig-
gjort i næste måned!
Selvom der officielt har været afholdt juleafslutning den 11/12,
så vil der nok være lidt klubaktivitet fra de "hardcore" med-
lemmers side, nemlig de der ikke vil gå glip af én eneste klu-
baften heller ikke i december måned!
Det kunne måske også tænkes at der er nogen der vil prøve en
jule og/eller nytårstest fra klubben??
Der sker stadig oprydningstiltag i klubhuset, og med et lidt
svigtende fremmøde i den forløbne periode, så regner vi med
at husets størrelse stadig kan gå an en periode endnu!
Afsæt allerede nu den 20/03 2007 til den årlige generalfor-
samling, det er her du kan gøre din indflydelse gældende, men
nærmere herom i  de næste numre!
Lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag afholdes stadig
hver søndag (også i december) kl. 20:00 på 145,475 MHz, hvor
de fremmødte holder frekvensen varm med en ring QSO.
Enhver certificeret amatør er i øvrigt velkommen til at stikke
mikrofonen indenfor!!

Alle ønskes hermed en god jul og et godt radioaktivt nytår
samt tak for året der gik.

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

Program:
25/1 Alm. klubaften
22/2 Alm. klubaften
29/3 Alm. klubaften

Inden deadline for afd.medd. jan 2007 har der forhåbentlig
været afholdt bestyrelsesmøde, så indholdet i de 2 sidste pro-
grampunkter er ændret.
Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Cu i jan 2007.

Vy 73 de OZ2OS Hans
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Kalender
14/12 Juleafslutning
11/1 Klubaften
18/1 Klubaften
25/1 Klubaften
27/1 VHF møde på Københavns teknikum

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

OZ8SMA holder juleferie og ønsker hermed alle en rigtig Glæ-
delig Jul og et godt nytår 2007

Program:
11/01 Velkommen og godt nytår 2007
18/01 Almindelig klubaften
25/01 Teknikaften, måleinstrumenter.

Vy best 73 de OZ2QF Jørgen.

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

Program:
4/1 Kl. 1930: Forårssæson 2007 starter.
11/1 Kl. 1930: Klubaften.

Hold øje med "Kalender" på vores hjemmeside:
www.oz2nyb.dk,
hvor forårsprogrammet vil kunne ses, senest fra 4. januar.
Vores medlemmer og samarbejdspartnere ønskes en glædelig
jul og et godt nytår.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

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

Program:
8/1 kl. 19.30: XYL-aften og første klubaften i det nye

år, mød op og ønsk hinanden godt nytår.
15/1 kl. 19.30: Klubaften, hvor vi starter op med at for-

berede diverse arbejder i forbindelse med HF-
Fieldday 2007.

Glædelig jul samt et godt nytår ønskes alle medlemmer samt
familie. Vi håber at se mange af vore medlemmer i det nye år.

Vy73 de OZ1IZJ

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:
Vi starter året med to temadage og opstart af licenskursus til
den begrænsede (og evt.) almindelige tekniske prøve. Datoer-
ne er nu faldt på plads. Det første tema er retningsbestemte
antenner og i slutningen af januar måned, skal vi se, hvad
echolink er for en størrelse. 

Program:
2/1: Første klubaften i 2007. Intet program, udover at

få hyggelig/god start på et nyt år og måske kold
januar.

9/1: Tema: Retningsbestemte antenner. Det er (Finn
OZ5Z) bag roret, emnet bliver hovedsageligt ret-
tet "i retning" mod yagi'en.

10/1: Kursus til B- og A prøve. Første kursusgang  afhol-
des denne onsdag (derved udenfor normal klu-
baften). Tilmelding kan ske igennem klubben
eller til underviser (OZ0LTT).

16/1: Som i de efterfølgende 3. klubaften-tirsdage i
måneden, så er denne dag fastlagt til byggepro-
jekter og til at træne CW.

23/1: Quizaften: Vi holder en lille quiz, mest baseret på
almen viden.

30/1: Tema: Echolink
7/2: Almindelig klubaften.
14/2: Generalforsamling.

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:
4/1 Planlægning
11/1 Teknikaften
18/1 Byggeaften

Siden sidst og nyt:
Igen i år var der mange sydfynske radioamatører der besøgte
Amatørtræf Fyn i Højme. Der var i år flere nye udstillere,også
fra udlandet. Besøgstallet var større end tidligere år, og de
besøgende blev ikke skuffet - udvalget i nyt og brugt var rig-
tig pænt. Har du ikke været der endnu, så tag derhen næste
år, du bliver ikke skuffet. 

Lige nu er det en elektronisk morsenøgle, der er under mon-
tage på byggeaftnerne - skulle snart være færdig.
Generalforsamlingen påregnes afholdt den 22 februar 2007 -
husk, hvis der er forslag, skal de være bestyrelsen i hænde
senest 31 december i år.

Svendborgafdelingen ønsker alle radioamatører en rigtig Glæ-
delig Jul og et Godt Nytår.

Vy 73 de OZ1KRO, Frank.

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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Alle klubmøder starter kl. 1930, på skolen i Svenstrup, kom nu,
vi hygger os i hinandens selskab. Check på hjemmesiden
hvornår og hvad finder sted.
VI SES

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/Sekretær

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

Når i sidder med dette oz i hånden er afdelingen i gang med
at holde juleferie. 
Vi starter igen Tirsdag D.16 Januar  Kl 19.30 i vores lokaler hvor
vi får demonstret en ELCRAFT K2  HF TRANCEIVER den kommer
som et byggesæt og man skal selv samle den. 
Tirsdag D.30 Januar Kl 19.30 Denne aften har vi månedens
antenne på programmet. 
En glædelig jul og et godt nytår til alle. VY 73 DE OZ1KVB 
AABENRAA   OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Rugkobbel 234, 6200 Aabenraa.
Mødeaften: torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ7UE, John Hoeg,
Hokkerupvej 13, 6340 Kruså. Tlf. 74 60 85 07.
E-mail: OZ6ARC@QRZ. DK
Hjemmeside: OZ6ARC.QRZ.DK
Afdelingsfrekvensen: 145.525 MHz.

Så er vi alle i gang med juleforberedelserne og det nye år nær-
mer sig, så derfor vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle
en rigtig hyggelig juletid og et kodyl godt nyt år 2007!

PROGRAM:
14/12 JULEMIK med vore damer/6IQ
Den populære aften med glögg og julehygge. Husk pakken til

ca. 25 kr.
7/1 MÅNEDENS HYGGETIME v/7UE

Hvad bringer det nye år?
11/1 RADIO@SELVBYG
v/ 6AQ,5JAN,3JL,5WK
SDR - konverterprojektet.
18/1 SPECTRUMANALYSATOREN v/5WK

Test af filtre bl.a. i SDR modtageren,
har du noget du vil have testet,
så tag det med!
25/1 EDR vores organisation v/1HYP. 
Jørgen, vores HB -medlem informerer og lytter efter gode ide-

er til forbedring af vores landsorganisation.

Vi ses i vores afdeling
73 de OZ5WK, Kalle.

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. 
3/1 Denne aften taler vi om antenner og SWR. 
17/1 Klubaften.
Glædelig jul og et godt nytår. 

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

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

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 Bestyrelsen

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

Nyt fra OZ5LKO
Klubaktiviteter 1. halvår 2007
1.gang klubaften den 22. januar
Foredragsaften den 5. marts
Generalforsamling den 16. april kl. 19.30 i klubhuset
Virksomhedsbesøg Danfoss Gråsten den 15. maj
Jubilæumsfest (25 år) den 2./3. juni
-ferie-
Klubaften starter efter sommerferien den 6. august
Klubaften hver mandag i lige uger kl. 19.30
i Øster Højst spejderhytte, Plantagevej 42b.
Bestyrelsen ønsker alle sammen en glædelig jul og et godt
nytår.

Vy 73 de OZ9ADF,Christel

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

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier
En GOD JUL og et GODT NYTÅR.

Kreds 7

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

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

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1HYP Jørn Kjærgaard Pugh
Rangstrupvej 34, 6534  Agerskov 
Tlf.: 70 26 07 66  
E-mail: oz1hyp@edr.dk
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fyldt de sidste QSL kort fra ILLW 2006 ud, og hvis tiden tillader
det får checket lidt flere kort til vores 5BDXCC.

Bestyrelsen takker alle medlemmer, gæster og besøgende for
den store tilslutningen til vores arrangementer / aktiviteter i
2006, og ønsker alle, en glædelig Jul og et Godt Nytår.
Og siger på gensyn til mange nye aktiviteter i 2007 - ikke
mindst vores 70 års jubilæum i marts.

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:
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. Start  kl.19.30.

Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

10. jan. B Første møde i det nye år.
17. jan.   B Almindelige klubaften.
21. jan. B Teknisk aften. Vi diskuterer lowband antenner.

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
Atter engang har 1EW , Niels holdt foredrag for os med en ny
omgang tips & tricks til XP, og alle fremmødte havde en
spændende og lærerig aften. Som sædvanligt var alt vel tilret-
telagt og dokumenteret . Vi hørte  og så om programmer  som
"Hejacks This" , "Auto Runs" og lign samt "Tiny XP". Endvide-
re forskellige virtualiserings programmer, som gjorde 

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

PROGRAM:
20/12 Ualmindelig mødeaften.
Jul og Nytår - afdelingen har ferielukket.
3/1 Første almindelig mødeaften i 2007.
10/1 Foredrag - Storno 5000 v/OZ1LN, Lasse.
17/1 Almindelig mødeaften.
24/1 QSL aften.
31/1 Almindelig mødeaften.

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

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

Siden sidst & Sidste nyt
Som læserne måske observerede i sidste udgave af OZ, var
vores indlæg noget mindre end normalt i disse spalter, dette
skyldes ikke en fejl eller dovenskab - men derimod ønsket om,
at flytte folks opmærksomhed over på vores hjemmeside. 
Hvor vi i bestyrelsen mener, at vi allerbedst kan give dig de
allersidste nyheder - næsten direkte. OZ er et fantastisk blad,
men en fyldig omtale af arrangementer og aktiviteter med bil-
leder osv. fra hver lokalafdeling, er tiden løbet fra. F.eks. et
foredrag eller anden aktivitet først på måneden, kan tidligst
omtales næsten 6 uger senere i OZ - lidt sent, hvis det skal være
nyheder. Dette er bestyrelsens holdning, men hvad er din - på
årets generalforsamling tager vi sagen op igen, og finder ud af
hvad der skal være hvor i fremtiden.

Renoveringen af radiorummet er nu i den sidste fase, og der
arbejdes med geninstalleringen af alt vores grej, og hvis alt går
efter planen, skulle vi være klar til igen at kunne bruge rum-
met (og alt grejet) efter juleferien. I en omtale af afholdte akti-
viteter kan vi fortælle at d.27/10 havde vi endnu en rigtig god
tur til INTERRADIO i Hannover, 3 biler tog turen mod syd, 1
fyldt med stumper til vores bod ved loppemarkedet, og 2 med
indkøbslystne radioamatører, salget fra vores bod gik godt, så
der er allerede sat kryds i kalenderen for 2007. D.1/11 var der
et spændende EDR-foredrag med Kaj, OZ9AC omkring kode-
maskinen ENIGMA, og d.15/11 var Ivan, OZ7IS på besøg med
endnu et spændende EDR-foredrag - om radiofyret OZ7IGY -
tak til både Kaj og Ivan, for et par rigtig interessante aftener.
D. 14/11 havde vi i samarbejde med ITST, arrangeret endnu en
certifikatprøve i afdelingen, og også denne gang kunne langt
de fleste tage hjem, med enten et nyt eller opgraderet certifi-
kat - vi ønsker alle tillykke. Og ja, nærmere omtale af alle akti-
viteter, finder du selvfølgelig på vores hjemmeside -
www.oz5esb.dk

Så er året ved at være gået - tilbage i 2006 er der nu kun Ual-
mindelig mødeaften d. 20/12, hvor vi hygger med resterne fra
juleafslutningen, og så er der ellers Jul / Nytårsferie, og afde-
lingen er lukket i hele uge 52. Vi starter i 2007 med almindelig
mødeaften d. 3/1. Og så er der d. 10. januar igen et spænden-
de foredrag på programmet - Lasse, OZ1LN kommer og for-
tæller om mulighederne, for ombygning af Storno 5000 radio-
er til 23 og 70cm - projekter hvor alle kan være med, også dem
uden Storno radio, for afdelingens salgsteam har et større
lager af modellen, der kan erhverves for et beskedent beløb.
D. 17/1 er der QSL-aften, hvor vi ved fælles hjælp får 

Der indkaldes hermed til:
Ordinær Generalforsamling i EDR Esbjerg afdeling 

onsdag d. 21. februar 2007, kl. 20.00
i foreningens lokaler

Darumvej 110, Esbjerg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrel-
sen i hænde senest d. 7. februar 2007.
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Samtidig med at mørket falder på nu, nærmer vi os julen med
sidste klubaften mandag 18 december og med opstart igen
mandag 8 januar 2007. 
OZ7SKV ønsker hermed alle sine medlemmer med familie en
glædelig jul samt et godt nytår, med tak for samarbejdet i det
snart svundne 2006. 

Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage kl. 18:30 på
145,700 MHz.   Se evt. hjemmesiden.
Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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

Juleafslutning i afdelingen
Torsdag den 21.12.2006 kl 20.00 er der juleafslutning i afdelin-
gen med gløgg og brune kager, som det efterhånden er blevet
en tradition.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende en glædelig
jul og et godt nytår. Første klubaften i det nye år er fastlagt til
den 4.01.2007. Vi ses i det nye år!

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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

Program:
21/12 Intet møde.
28/12 Intet møde.
4/1 Almindeligt møde.
11/1 Almindeligt møde.
18/1 Almindeligt møde.
25/1 Almindeligt møde.

Som det fremgår af ovenstående billede var vi i weekenden 27. 

det muligt at køre med op til flere PC 'er " i maven" på XP'en
-samtidig-., det hele ofte understøttet af vores trådløse inter-
netforbindelse over intercity net, - så lidt radio var der da også
over det !  Niels havde tillige brændt en del CD ' er med tips og
tricks som blev solgt til fordel for klubkassen. Vi har endnu
enkelte eksemplarer til salg- pris 20 kr.-
Juleafslutning havde vi 13 dec., så vi er klar til juleferie nu. Vi
mødes første gang i det ny år onsdag d 10 jan.

Program:
10.1 Klubaften
17.1 Klubaften
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:
8. Januar Første nyhedsudsendelse i 2007
11. Januar Første klubaften i 2007
18. Januar Foredrag om QSO-teknik
25. Januar Klubaften

Glædelig Jul
Klubbens medlemmer og familier ønskes en glædelig jul og et
godt og radioaktivt nytår. 

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

73 de OZ2KMP

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

Afdelingen holder ikke juleferie, men holder åbent som van-
ligt.
En god jul og et godt nytår til alle

73 de OZ5THY/7&

SKIVE - OZ7SKV
Mødelokale: Tambohus, Frederikdals Alle 7A, 7800 Skive
Møde: Hver mandag kl. 19:00
Formand: OZ3MC, Martin Mortensen, Iglsøvej 104
7800 Skive  Tlf.:9754 5381 - 2142 0005
E-mail: oz3mc@qsl.net
Giro: Sparbank Vest, Skive 9260-000-11-04799
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7skv/
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

Siden sidst har vi fået adgang til Internet i afdelingen og det
fungerer bare.
Samtidig synes de mange periodiske problemer med VHF-repe-
ateren, at være løste nu . Det viste sig nemlig at være en anden
radio på samme adresse, der typisk fredag morgen udsendte
en generende hyletone på flere frekvenser, bl.a. repeaterens
sendefrekvens. 

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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Siden sidst:
OZ4BM, Bent fortalte 9. november om sin tur på Adriaterhavet
med hovedvægt på radiokontakten med de hjemlige radioa-
matører. Med baggrund i hans log blev forskellige antenner
diskuteret og vurderet.
Når dette læses har der været afholdt juleafslutning efter de
sædvanlige retningslinjer og medlemmerne er gået på julefe-
rie.
Derfor de bedste ønsker om en glædelig jul samt et lyst og lyk-
kebringende nytår og på gensyn efter nytår.

Program:
11/1 Hvad skal vi lave i foråret ?

Medlemmerne kommer med deres ideer og for-
slag.

18/1 Auktion.
Vi har hentet en række bøger og komponenter,
som gerne skulle skifte ejer.

25/11 Hvad står der i OZ decmber og OZ januar ?
1/2 OZ1LNR, Carsten fortæller om flykommunikation.

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 17. januar.

Generalforsamling:
Onsdag den 31. januar 2007 kl. 20.00
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes
afholdelse.
Forslag til OZ5LD, telefon 8660 1383.

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 nærmer vi os en afslutning på 2006.  Tak til de medlemmer
de sluttede op om vore arrangementer og klubaftener. Vi ses
igen til næste år.
Du ønskes en glædelig jul samt et godt radioaktivt nytår.

Program
Der er jule-lukket i afdelingen ind 1. klubaften i 2007 som er:
Torsdag d. 4 januar kl. 19:30
Herefter klubaften hver torsdag kl. 19:30

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

og 28. oktober i Erritsø Hallen til Hobbymesse. Afdelingen hav-
de en stand hvor vi fik talt med en del mennesker om det at
være radioamatør. Der var en del interesse omkring elektronik,
men også PSK31 og CW var der interesse for. Vi havde om lør-
dagen, OZ1IKW - Niels og om søndagen OZ7EA - Elin til at køre
CW. Begge oversatte morsekoden til dansk for de interessere-
de så de kunne følge med i QSO'erne.  

Afdelingen har ligeledes været til Amatør Træf Fyn og traditi-
onen tro blev der hentet den del grej med hjem.

Vy 73 de 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:
8/1 Klubaften.
11/1 Byggeaften.
12/1 Weekendmøde.
15/1 PC-kursus.
18/1 Klubaften.
22/1 Kursus: Opsætning af FTP- & webserver.
25/1 Klubaften.
29/1 PC-kursus.

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

Så har vi holdt julefrokost i klubben og vi holder juleferie
indtil torsdag den 4. januar 2007.

Vi regner med at bygningen af det nye PA trin vil skride plan-
mæssigt frem. Det skulle jo gerne være afprøvet inden næste
års field-day,

Alle vore medlemmer ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt
Nytår. På gensyn i klubben.

Vy 73 OZ5VY Orla.

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: www.oz7skb.dk
Postadresse: Formanden

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ3MM Børge Holdt Madsen
Overlæge Ottosens Vej 35
9900  Frederikshavn 
Tlf.: 98 42 53 85  E-mail: oz3mm@edr.dk 
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De forsinkede

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
Konto nr. reg.nr  9387 Konto nr. 2260006307
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ3REN   145.650
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk
E-mail oz8jyl@oz8jyl.dk

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et
godt og "aktivt" nytår.

Vi starter op i det nye år med første repeaternyt mandag den
8 januar.
Første klubaften i det nye år er onsdag den 10 januar.
HUSK. Generalforsamling i afdelingen onsdag den 28 februar
2006 kl. 20.00
Noter allerede nu denne dato i kalenderen, så du kan møde op
og præge udviklingen i afdelingen fremover.

vy 73 de OZ1JXP,  Peter Richardt

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
Email: OZ5GX@QRZ.dk
Hjemmeside: http://OZ5GX.QRZ.DK/

Program:
4/1 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail
18/1 Virksomhedsbesøg kl.19.30. Info tilgår via mail.
1/2 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
15/2 Generalforsamling kl.19.30. Info tilgår via mail.

Så er adresserne til klubbens Email og Hjemmeside kommet
med "se foroven".
Den 27/12 har radioklubben 10 års jubileum, det var vist i sid-
ste øjeblik man huskede på det. Så på bestyrelsemødet blev
det talt om at afholde en grillaften den sidste klubaften inden
sommeren.
Den 18/1 er det planlagt et besøg på DMT Sæby, John og Solve-
igs firma, det ser vi frem til vi håber på god opbakning.
Når i læser dette står julen for døren og travlheden på sit høje-
ste, men jeg håber at i alle må få en Rigtig god jul og et Godt
nyt år

Vy73 de OZ2CMW Carina

‘

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Vi har købt en FT-736R tranceiver, til satellittrafik; der mangler
nu et par antenner, lidt styring af disse, nok også lidt antenne-
forforstærkning; så skulle vi være klar til de første forsøg. Jeg
har samtidig kigget lidt mere på det program, som Amsat-OZ

folkene benyttede på Sletten i sommer. Programmet hedder
SatPC32, og synes meget velegnet til den radio vi har købt.
Ellers skal jeg lige minde om vores ordinære generalforsam-
ling, som afholdes tirsdag d. 23. januar 2007.

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:
19/12 Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
26/12 Juleferie
2/1 Alm. klubmøde
9/1 Alm. klubmøde
16/1 Alm. klubmøde
23/1 Ordinær generalforsamling; starter kl. 19.30.
30/1 Filmaften DX pedition Bhutan 2000 

Vy 73 de OZ5JR Jan

OZ3Y
Vi blader tilbage, langt tilbage i historien: Hans blev valgt til
EDRs hovedbestyrelse i 1955 og landsformand fra 1972-73; i
disse år blev det også til mange konstruktionsartikler i OZ. spe-
cielt i forbindelse med, at fjernsynet fik udbredelse og TVI (for-
styrrelser af fjernsyn) blev meget aktuelt. Her kom OZ3Y med
forslag til forbedringer.
Men mange, måske endda de fleste, vil nok også huske OZ3Y
som en meget aktiv DX'er: Altid i toppen af DXCC Honour Roll,
og OZ3Y havde på et tidspunkt kørt alle gældende lande og
nåede i alt med deletede (slettede) lande at køre 371 lande
eller entities, som det jo kaldes nu til dags. På CW nåede Hans
335. I år 2000 var den højeste score på CW 346! En virkelig
imponerende bedrift.
I de senere år blev der lidt stille om OZ3Y, og nu er en af de rig-
tig store DX'ere blevet Silent Key.
Æret være OZ3Ys minde.

Sven, OZ7S
Landsformand EDR

OZ1HRA
HR A - Erik Gade, OZ1HRA, er ikke længere blandt os. Han
døde søndag den 29. oktober efter svær sygdom.
For mig og min hustru var det en meget trist meddelelse. Vi har
haft meget med Erik og hans hustru Inger at gøre. Jeg lærte
Erik at kende for mange år siden i den dengang eksisterende
EDR amatørklub Vesthimmerland. Erik var også befalingsmand
i Hjemmeværnet og var en del år elektronikmekaniker ved
Hjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy. Her arbejdede vi også
sammen i mange år, idet jeg var elektronikmekaniker ved
Hjemmeværnsregionen. Erik var altid i godt humør og meget
nem at arbejde sammen med. Erik kunne om nogen snakke
med alle uanset om de var høj eller lav på strå. Han havde altid
en frisk bemærkning og kommentar til alle. Erik var en rigtig
eksperimenterende radioamatør og eksperimenterede meget
med antenner og antennetunere. Det var hyggeligt når Erik
ringede mig op og spurgte om jeg ikke lige havde tid. Han hav-
de lige et par målinger jeg skulle foretage. Vi sludrede så sam-
men og afprøvede forskellige opstillinger. Det var altid hygge-
ligt at komme til Farsø og besøge Erik og hans xyl Inger. Der
var altid kaffe på kanden og Erik havde altid sin kaffekop i
nærheden. Erik var udlært elektronikmekaniker ved Lyngsø i
Års. Jeg ved ikke om det var her han havde lært det med kaf-
fekoppen. Men et er sikkert, en rigtig amatør og elektronik-
mand har altid en kaffekop indenfor rækkevidde. Erik kørte i
mange år som chauffør ved Cimbrer bilerne i Års hvor han var
en skattet medarbejder. Han var altid villig til at tage en ekstra
tørn. Det var også hyggeligt, når Erik havde en tur til forsam-
lingshuset her i Skivum som ligger lige ved siden af min QTH.
Så smuttede Erik altid lige gennem havelågen og vi fik os en
kop kaffe og en lille sludder.

Silent key
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Fredag den 3. november blev Erik bisat fra Farsø kirke. Chefen
for Erik`s kompagni og undertegnede stod fanevagt ved
båren. Det var en gribende afsked der her blev taget med Erik.
Hanne og Nina, Eriks to højt elskede døtre, sang så gribende i
kirken at ikke et øje var tørt.
Vore tanker og dybeste medfølelse går til hans hustru Inger,
døtrene Hanne og Nina og familien.
Æret være hans minde.

OZ5PZ Poul Rosenbeck og xyl Anita.

OZ2RD
OZ2RD Niels Storgaard er død 86 år gammel.
Niels erhvervede sin amatørlicens under krigen og valgte 2RD
som sit kaldesignal.  I 1947 rejste han som radiotekniker til
Færøerne, hvor han som OY2RD var en eftertragtet forbindel-
se for amatører over resten af kloden.
I 1950 etablerede han radioforretning i Kolding sammen med
broderen Robert. Da begge brødre var naturelskere er det ikke
så underligt, at tanken om at starte en rævejægerklub var
nærliggende og de to startede på skift som ræv og jæger, men
hurtig kom flere til og i 1954 var Kolding Ræveklub repræsen-
teret med 5 hold til Store Midtjyske Rævejagt i Herning. 
Sporten greb hurtig om sig, og i 1957 arrangerede Odense-
afdelingen det første officielle DM i rævejagt med næsten 100
deltagere. Niels blev en overlegen vinder og beviste sin klasse
ved at gentage kunststykket året efter. 
En gigtlidelse fra hans unge år begyndte at sætte sine spor, og
en hofteoperation gjorde ikke mobiliteten større.  Da sygdom-
men også berøvede det meste af hans syn, var der ikke meget
mere ved den gamle kæmpe. 
På de hjemlige jagter havde vi dog glæden at se ham indtil for
3 år siden, for som Niels sagde: Ræven skal jo findes med ræve-
modtageren.
En stor rævejæger, en ildsjæl og igangsætter er her ikke mere.-
-- Æret være hans minde.

For Kolding Ræveklub

OZ5BMA
Boris havde selv fortalt hvorhen det muligvis bar. Vi håbede
alle til det sidste, at han ville klare hans livs udfordring. Det var
derfor med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om at vores
formand for OZ8FYN gik SK d. 2. oktober 2006. 
Personligt havde jeg stor respekt for Boris. Han vidste meget
om hvordan man drev en forening, han havde, gennem sit
arbejde, en enorm indsigt i hvordan man skulle opfatte og for-
tolke folkeoplysningsloven. Dette kom foreningen til gode, da
vi havde mistet vores kommunale godkendelse, og efter hans
anvisninger fik tilrettet vore vedtægter, således at vi kunne
generhverve vores kommunale godkendelse.
Boris var altid 'fit for fight'. Spurgte man Boris om et emne han
havde forstand på, fik man altid en faglig, uddybende forkla-
ring.
Spurgte man Boris om et eller andet foreningspolitisk havde
han altid en mening om emnet.
Boris var medlem af EDR's repræsentantskab indtil hans syg-
dom fratog ham kræfterne til at fortsætte.
Jeg vil altid huske Boris som en livlig debattør, med mod til at
tale 'Roma midt imod'.
Boris, som kun blev 48 år, efterlader sig sin hustru Judith og 2
voksne børn, for hvem det selvfølgeligt er et stort tab.
Både foreningen og jeg sender vore positive tanker om
OZ5BMA, Boris til hans familie.
Ære være OZ5BMA, Boris's minde.

På vegne af OZ8FYN , OZ1IZL, Jan. 

Husk !
Stof til OZ januarkal være fremme hos modta-
geren - spalteredaktører -Ellen-Sofie -Hoved-

redaktør  m. fl. -. senst d. 22. december - 
det er lige efter du har modtaget dette

december nummer.
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EDR-AMAGER-afdeling:
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen,
tlf. 3259 7904

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDR-HVIDOVRE-afdeling:
Formand: OZ1FBV, Erik B. Pedersen, 
telf. 3647 1173

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ODENSE CITY - OZ8FYN

Formand: OZ5Z, Finn Stampe Mikkelsen
Tlf: 66 10 61 00 el. 2711 61 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger
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De kommercielle annoncer i OZ koster:
1/1 side ...................................................................1.650 kr.
1/2 side ......................................................................890 kr.
1/4 side ......................................................................585 kr.
1/8 side ......................................................................360 kr.
1/16 side ....................................................................240 kr.

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

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

Annonceindex

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

Sælges: For OZ7AMG  sælges: OZ 1961, 62, 63, 65,
66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 92,
93, 2002 2005. Afhentet : kr 25/årg. Postbesørget :
70kr/1 årg, 100kr/2 årg.Enkelte numre i flere årgan-
ge, haves.
Spørg OZ1MIT@privat.dk  Tlf. 43 45 56 48.

Sælges: I dødsboet efter OZ3Y, Hans Rossen, sælges
følgende: IC-756 PRO, HF/50 MHz transceiver kr.
9.500,-. EPS-20 ST, Emtron strømforsyning, 13,8 V 20
A kr. 400,-. ICOM  SP-20 extern højtaler med filter kr.
400,-. ICOM SM-20 bordmikrofon kr. 300,-. IC 225,
2m transceiver kr. 200,-. IC-3PA 13,5 V, 3A strømfor-
syning kr. 200,-. KN CFC 1,3 GHz frekvenstæller kr.
400,-. Bencher  morsenøgle (blank) kr. 700,-.
OZ1HSY Jan Rossen, Tlf. 59 26 58 15

Sælges: Ny strømforsyning: ASTRON 220V, 13,8V,
70 Amp., monteret med 2 instrumenter + blæser,
kortslutningsikret. Forsendelsesvægt 35 kg. Pris kr.
3.000,00.
OZ1EZQ,  Tlf. 40 15 08 81 - 46 15 08 81

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

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION

Byggesæt til serien 
Eelektronik Byggeklodser

fås stadig hos
Radioamatørernes Forlag ApS

Tlf. 66 15 65 11
Ring og hør nærmere


