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Verdens ældste radiofyr OZ7IGY fylder 50 år!
Det må fejres!

Derfor indbyder EDR og OZ7IGY til:
Reception 31. marts 2007 kl. 12-16 

på OZ7IGYs QTH på Slettebjergvej 22 
ved 4174 Jystrup på Midtsjælland.

Der vil være kaffe, te og kage mm. samt hyggeligt samvær dels ved OZ7IGY-huset samt kantinen
på Østagergård, der ligger Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup, ca. 100 meter fra OZ7IGY'en.

Derudover vil der i jubilæumsugen 23.-30. marts kl. ca. 16-22 UTC på hverdage og ca. 08-22 UTC
i weekenden være mulighed for som noget helt specielt at få en QSO med OZ7IGY på 2 meter og
70 cm og bekræftelse med et specielt QSL-kort.

Læs evt. mere på www.oz7igy.dk  under jubilæumsaktiviteter.

Yderligere oplysninger hos OZ2UD Ernst,  oz2ud@thorsager.org
vy 73

EDR og OZ7IGY

Redaktionelt
Der er gang i EDR
Der er vel næppe nogen af OZ’s læsere, der er i tvivl om, at OZ7IGY fylder 50 år, og i dette nummer
markerer vi jubilæet. Dels med en forside, der viser udviklingen fra den første 2 meter sender fra 1957,
en tidligere QTH og endelig det nuværende fyr, med “eget hus” og hele ni fyr. Dels med flere artik-
ler inde i bladet. Bl.a. finder du en artikel om Aurora, der jo netop var anledningen til oprettelsen af
OZ7IGY. 
50 års fødselsdagen fejres med en reception, som du herunder finder invitationen til.

Receptionen i anledning af jubilæet er ikke det eneste, der sker i EDR. Faktisk er der rigtigt “gang i
den”                                                    , hvilket dette nummer så sandelig bærer præg af. 
På side 171 er der invitation til en PR dag. Det er fortrinsvis afdeligsbestyrelserne, der inviteres; men
skulle du have interesse i at deltage, finder vi også en plads til dig. 
Det er Esbjergafdelingen og EDRs informationsudvalg, der står for dette arrangement.

Sommerlejrudvalget har også noget at byde på, idet der på side 168 er en indbydelse til lejr på Hejls-
minde Strand Camping. Hejlsminde ligger ud til Lillebælt i nærheden af Kolding, så der skulle være
masser af muligheder for sightseeing for hele familien.

Det er ikke slut hermed, for på side 186 indbyder kreds 6 til Agerskov Forårsmarked. Jeg husker ikke,
hvornår det første marked  blev afholdt i Agerskov; men man kan vist roligt sige, at dette amatørtræf
for hele familien er blevet en tradition på linie med Amatørtræf Fyn og andre arrangementer rundt-
om i landet.

Det kan være svært at nå alle aktiviteter, og fik du ikke tid til at besøge Dansk Vinter VHF dag, så kan
du på side 147 læse om arrangementet. Det ser for mig ud til at have været en succes, så lad os håbe,
at det også bliver en tilbagevendende begivenhed.

I skrivende stund dækker sne og is landskabet, og store dele af Danmark er sneet inde; men meteo-
rologerne lover mildning, så når du læser denne redaktionelt, er det sikkert gang i foråret, hvorfor
jeg har fyldt martsnummeret op med artikler om antenner, og hvad dertil hører. Der er mere på lager,
så også i de kommende numre kan du regne med at finde inspiration til at få gang i sæsonens eks-
perimenter med antenner.
På genhør i april

HR
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OZ7IGY    50 ÅR    TILLYKKE
Verdens ældste amatørradio-beacon  fylder 50 år.

At fylde 50 år er at blive voksen, siger man. At blive voksen
betyder som regel, at der er noget man må give afkald på.
Men det gælder ikke vort fødselsdagsbarn her. Gamle bånd
får sendeudstyret renoveret og nye bånd bliver aktiveret. Her
gives ikke afkald på noget som helst.

En aften, lidt sent, er 4-meter transverteren fra OZ 12-2004
færdigbygget, og modtagerdelen skal trimmes. Hvad gør
man? Man indstiller grundmodtageren på den rigtige fre-
kvens og håber på, at OZ7IGY's signal kan trimmes frem af
støjen. Det kan det. Tak for signalet, OZ7IGY.

Engang i Harzen, i 80'erne, blev jeg på en parkeringsplads til-
talt af en yngre tysk radioamatør. Han havde set mit QSL-kort
i bilens bagrude og ville bare lige fortælle, hvor fantastisk det
var, at vi i OZ havde en beacon som OZ7IGY. Han var 2 m-ope-
ratør om en hals, og OZ7IGY's signal var hans indikator for,
hvornår beam'en skulle mod nord. Han havde kørt rigtig
mange QSO'er den vej over. 
På den baggrund bliver man lidt stolt af at være OZ'er, men
roserne går selvfølgelig til fædrene bag projektet. 
De bar, var fremsynede og holdt fast.

Kære OZ7IGY: TILLYKKE.
Jeg håber, at du har fundet dig tilrette i de nye omgivelser,
og at forstandige mennesker også fremover vil forstå at pas-
se godt på dig. 
Vi kan ikke være dig foruden.

Cu agn.
73 de OZ5WT / Bent

Hovedbestyrelse:

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

Kreds 2:
OZ1DUG Joakim Soya
Blommevej 1, 3660  Stenløse
Tlf.: 47 17 11 22  E-mail: oz1dug@edr.dk

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

Kreds 4:
OZ7IS Ivan Gyllich Stauning
Bartholinstræde 20, 2630  Tåstrup
Tlf.: 43 52 33 14  E-mail: oz7is@edr.dk 

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

Kreds 6:
OZ1HYP Jørn Kjærgaard Pugh
Rangstrupvej 34, 6534  Agerskov 
Tlf.: 70 26 07 66   E-mail: oz1hyp@edr.dk

Kreds 7:
Martin Mortensen, OZ3MC 
Iglsøvej 104, 7800 Skive
Tlf.: 97 54 53 81 oz3mc@edr.dk

Kreds 8:
OZ5KM Kjeld Majland
Lindbjergvej 8, Ejer, 8660  Skanderborg
Tlf.: 86 57 92 42  E-mail: oz5km@edr.dk

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

Landsforeningens udvalg m.v.:

Antenne-udvalg:
OZ1HYP, OZ9MM, OZ1JLZ, OZ3BP, OZ5B, OZ9QQ,
OZ7MV
Henvendelse til OZ1HYP tlf: 70 26 07 66

Forretningsudvalg:
OZ7S, OZ3MC, OZ1HYP og forretningsføreren

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

HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5WQ, OZ5MJ, OZ1LO og OZ3MC

Informationsudvalg
OZ8XW, OZ7IS, OZ3MM, OZ1HYP, OZ1DUG, OZ7S

Museumsudvalg:
OZ3MM, OZ5KM, OZ9MT

Teknisk udvalg:
OZ7S, OZ8CY

Teleudvalget:
OZ7S, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS

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

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

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

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

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

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

Landsforeningen experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Årskontingent til EDR udgør 595,00 kr. incl. tilsendelse af “OZ”.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

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

Landsformand: Næstformand Sekretær
Sven Lundbech, OZ7S Martin Mortensen, OZ3MC OZ1HYP Jørn K. Pugh
Egerupvej 11, Bringstrup Iglsøvej 104 Rangstrupvej 34,  
4100 Ringsted 7800 Skive 6534 Agerskov 
tlf. 57 61 30 10 Tlf.: 97 54 53 81 Tlf.: 70 26 07 66

E-mail: til formand og HB medlemmer: Deres kaldesignal efterfulgt af @edr.dk
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ARRL Antenna Comp. Vol 6 
kr. 200,- 

plus forsendelse

Tre gode forårstilbud!
Så længe lager haves sælges disse bøger til tilbudspris:

Radioamatørernes Forlag Aps
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

Tlf. 66 15 65 11 Fax 66 15 65 98 E-mail: kontor@edr.dk

ARRL Handbook 2006  kr. 350,-
incl. forsendelseomkostninger

ARRL Antenna Comp. Vol 7
kr. 275,-

plus forsendelse
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Brudstærke legeringer
Hvorfor ikke anvende rør af legeringer med dob-
belt så stor brudstyrke som aluminium 6061-T6?
Forholdet mellem brudstyrke og vægt i nyere
legeringer er så høj, at det gør bestillings- og
forsendelsesgebyrer ligegyldige. Indtil nu er der
fremstillet tre retningsantenner med denne nye
udviklings- og konstruktionsteknik. Den første
består af tre fuldlængde elementer på en 4,3 m
bom, enkel at tilrette til enten 20 eller 15 meter
ved udskiftning af et sæt spidser under samlin-
gen, uden at ændre på fødningen. 

Denne antenne vejer 2,8 kg og lader sig samle på
et kvarter, og skille ad hurtigere. Udstrålingsdia-
grammet er fint på begge bånd og båndbredden
for et SWR på 1,5 er ca. 1 MHz. Den anden
antenne har to fuldlængde elementer for 20
meter på en 2,6 m bom. Den vejer 2 kg, og kan
sættes sammen med en skruetrækker på mindre
end 5 minutter og tåler vindstyrker på 113 km/h
med kastevinde på op til 145 km/h. Den tredje
antenne har fem elementer for 15 meter på en
8,5 m bom og vejer 3 kg. Teknikken tillader kon-
struktion til meget forskellige formål. Nærlig-
gende er mobilbrug. En person kan på et kvarter
rejse en retningsantenne med mast, naturligvis
fortrinsvis på et sted med gode forhold (f.eks. på
en bakketop) og uden støjkilder, og på den
måde opnå bedre resultater end hjemmefra.

Opstilling uden hjælpemandskab
Til en hjemmeantenne kan man nøjes med et let-
vægtsgittermast og en 75 dollars antennerotor
til fjernsynsbrug. Et antenneparty er unødven-
digt, der behøves blot en enkelt hjælper, der kan
trække i masten med en wire. I et område med
restriktive byggevedtægter kan man bruge en
rørmast i stedet for en gittermast, og sætte
antennen op, og siden tage den ned, på få
minutter. De, der har en gittermast kan eksperi-
mentere med antenner, der ellers ville kræve en
kraftigere mast og rotor.
Man kan let bygge fem elementer til 15 m sam-
men på en H-ramme, enten til en contest eller
for undersøgelse af udbredningsforhold over
længere tid. 

2-element antenner af letmetal

Af Victor G Mozarowski VE3AIA
Oversat fra cq-dl 10 -1 2, 2005
af OZ5DW,  Peter Raabye

I cq-dl fandt jeg en interessant artikel om, hvor-
dan man bygger en letvægtsantenne af dele der
slet ikke er beregnet til antenner: Teltstænger og
pile til bueskydning. 
Det lød så interessant, at jeg har fået OZ5DW til
at oversætte artiklen. 
Det skal bemærkes at artiklen i sine materialebe-
tegnelser bygger på på USA-betegnelser.
De anvendte stave og rør bærer derfor overvej-
ende typenavne fra specifikke firmaer, og lige de
dele kan det nok være svært at få i Danmark. 
Jeg er imidlertid meget sikker på, at man kan få
noget der ligner i næsten samme dimensioner.
Der er her rig mulighed for at eksperimentere
med forskellige materialedimensioner etc. 
I artiklen omtales brug af natriumhydroxid til
både at fjerne eloxering og til viderebearbejd-
ning. 
Det er nok muligt at det kan lade sig gøre, men
jeg vil kraftigt advare mod at prøve med det
hjemme i radiorummet. Det skal man lave
udendørs og med de rigtige beskyttelsesmidler.

TR

Campister har siden 1957 brugt teltstænger af duraluminium.
Bueskytter har brugt pile af samme materiale siden 60'erne. 
Er radioamatørerne i det tredje årtusinde bagud? 
Er det ikke på tide at beskrive, hvordan disse materialer bru-
ges til at bygge antenner med? 
Eller vil I stadig nøjes med de materialer, der fås lokalt, og så
bygge antenner, der vejer fire gange så meget som nødven-
digt?
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Slanke vertikalantenner til de lave bånd, lavet af
de beskrevne rør vil resultere i lette antenner -
fantastiske til DXpeditioner til fjerne lande. Den-
ne 2 kg tunge antenne kan lige så let sættes på
en 10 metermast, som en 3,2 kg antenne på en
mast på 6,4 meter. Programmet Yagi Analyzer,
der følger med ARRL's antennebøger, giver for
en 20 m 2 element antenne 4 dB mere ved 10
meters højde end ved 6,4 meters højde ved en
udstrålingsvinkel på 10 grader. Derudover viser
softwaren, at man med fem elementer på en
14,6 meter bom, yderligere kan vinde 4 dB over
en 2-elementantenne. Siden pyramidernes tid
har det været kendt, at unikaproduktion giver
de mest strålende resultater, der kan føre til seri-
eproduktion. Forfatterens udviklingsmetoder
fører dette koncept videre. Eksemplet er en 2-
element beam. Der brugs 12 Easton pileskafter
til i alt USD 62 og teltstænger for ca. USD 63.

Elektrisk design
Målet for udviklingen var en 2-element beam
(Figur 1) med et SWR på maksimalt 1,5 ved 250
kHz båndbredde, og et bedre udstrålingsdia-
gram end ved andre 2-element beams. Bånd-
bredden bestemmes vidtgående af afstanden
mellem elementerne. Det andet krav nåedes
med en teknik angivet af L.A. Moxon, G6XN.
Denne angiver anvendelse af retvinklet monte-

rede spidser på det fødede element og reflekto-
ren, spidser der skal vende mod hverandre. Ved
udviklingen brugtes Antenna Modeller fra Teri
Software. 
Første forsøg gav et udstrålingsdiagram som en
3-element beam. For at tilnærme praksis er soft-
waremodellen blevet tilpasset. Det betød ret-
vinklede endestykker på ca. et pileskafts længde.
Det virkede godt, både i simuleringen og ved
praktisk bygning. Azimutdiagrammet, og i min-
dre grad elevationsdiagrammet, afhænger
stærkt af antennehøjden. Også dette blev
modelleret for forskellige betingelser. Der impe-
danstransformeres i forbindelse med offset-fød-
ning. Det gør en balun, og tilhørende begræns-
ning i båndbredden, unødvendig.

Håndoptimering
Softwaren tillader at man håndoptimerer offset-
punktet afhængigt af kabelimpedans. Ved test
af 5-elementbeamen til 15 meter, var der en sta-
tion der kom ind S9+ på FT-857'eren, som med
siden til lige var hørbar, men ikke læselig. Et
kabel tilsluttet på denne måde virker altså kun
som fødeledning, og ikke som en ekstra modta-
gerantenne. Ved test i 10 meters højde over et 1
bølgelængde langt fødekabel viste impe-
dansmålinger med en RX-støjbro fra Palomar føl-
gende værdier:

Figur 1. Oversigt over antenneprojektet og enkelte detaljer



OZ Marts 2007____________________________________________________________________________ 131

25-j9 ved 13,9 MHz
33-j5 ved 14 MHz 
65+j0 ved 14,3 MHz

Mellem 14,0 og 14,3 MHz lå SWR under 1,5.

Mekaniske målsætninger
De mekaniske krav omfatter mindsket vægt, sik-
kerhed ved høje vindstyrker, ingen utilladelig
nedhæng af elementerne, hurtig montage og
mulighed for at pakke antennen i en rygsæk.
Vægtreduktionen opnåedes ved anvendelse af
tyndvæggede rør af moderne, robuste legerin-
ger. Vægtykkelser og mål tillod en optimering af
elementerne med høje krav til længderne også.
Bommen består af 2024-T3-rør med 31,8 mm dia-
meter og 0,56 mm vægtykkelse, elementerne er
lavet af teltstænger og pileskafter af legeringer
i 7000-serien. Færdigbygget gav det en vægt på
2 kg. Dette tillod anvendelse af en 10 meter
mast. Et sæt wirer holder konstruktionen oppe.
Fire er bedre end 3, de er enklere at spænde op
fra side til side, mens masten ligger på jorden, så
man forhindrer at masten vælter til siden under
rejsningen.
Bøjlen, der holder bommen til masten er også
enkel, og ligner den fra en VHF-antenne: En U-
bolt med et par slutblik, der passer til bommen.

Holdbarhed i vind
Vedrørende stivheden i elementerne behøver
man ikke at være bekymret, idet betydende dyk
og bevægelser i vinden klares med blot 10 % af
de angivne styrker. Vindholdbarhed er beregnet
efter [2], konservativt for vinde indtil 113 km/h
og vindstød op til 145 km/h. Hurtig samling er

opnået gennem størst mulig ombyttelighed af
enkeltdele, gennem kopiering af en 40 år gam-
mel teknik fra Telrex til elementmontering og
gennem præcision ved konstruktion af delene.
Med god pasform mellem rørstykkerne behøves
blot en enkel og hurtig metode til sammen-
føjning af tilgrænsende rørstykker. Dette er for-
fatterens opfindelse, og er helt enkelt blot en
selvskærende skrue, der efter at være skubbet
ind i en slids i det større rør trækkes an med en
kvart eller en halv omdrejning (Figur 2). Ingen
målen, ingen slangebindere eller andet be-
sværligt. En samling med en skrue letter samling
af antennen meget, fordi skruen kan placeres på
fornemmelse. Den behøver ikke at tages ud af
slidsen i røret, blot løsnes eller strammes en kvart
omgang. På denne måde kan antennen samles
med blot en skruetrækker på under 5 minutter
uden større besvær.
Konusskruer kan bruges, hvor endnu hurtigere
samling af bom og mast behøves. Disse har i
gevindenden en lille konus, der letter isættelsen
af skruen, når rørene ikke helt ligger korrekt for
hverandre. Dette forhindrer opkradsning eller
deformering af hullerne. Elementbøjler fra Hy-
Gain er lette og veludformede, men de kan bety-
de 300 gram yderligere vægt og en længere
samletid. Derfor monterer man elementerne på
korte stykker 35 mm rør med en indre diameter,
der er øget let gennem ætsning, og derfor kan
skubbes ind over bommens ender (Figur 3). Gen-
nem disse stykker borer man 15,875 mm huller til
midten af elementet, og 6,35 mm huller til
befæstigelse af bommen. Yderligere et hul er
nødvendigt til den skrue, der holder elementet

Figur 2. Hvordan man sætter rørene sammen
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fast, og som forhindre at de som følge af det ret-
vinklede endestykke drejer (Figur 4). Huldiame-
teren for elementer skal være præcis. Desværre
har forfatteren konstateret at bor med samme
nominelle størrelse fra forskellige producenter
faktisk har små forskelle i reel diameter.

Anvendt materiale
Machinery Handbook [3] specificerer belastnin-
gen til 40 ksi ved 6061-T6, 73 ksi ved 7075-T6 og
78 ksi ved 7178-T6. Easton Aluminium nævner en
udvidelseskoefficient på 105 ksi for deres 7178-
T9- og 96 ksi for deres 7075-T9-materiale. Forfat-
teren har testet disse produkter (teltstænger og
pileskafter), og finder disse opgivelser troværdi-
ge. Stænger og stave er bøjelige og ikke så stive
som rør i 6061-T6. Derfor hjælper en overdimen-
sionering til at reducere nedhænget, hvilket ska-
ber mindre nervøsitet, selvom beregninger viser
at belastningen er mindre end 10 % af grænse-
værdien for belastning. Denne bøjelighed for-
hindrer også for hurtige vibrationer i vind, der
ellers kunne føre til metaltræthed.

Pileskafter og teltstænger
Pilestave har 4-cifrede numre. De første to cifre

angiver diameteren i 64-dele tomme, de sidste to
vægtykkelsen i 1000-dele tomme. Eston X7 Eclip-
se 1912, der anvendes til de retvinklede ende-
stykker, har altså en diameter på 19/64 tomme
(7,54 mm) og en nominel vægtykkelse på
12/1000 tomme (0,3 mm). Da forfatteren for år
tilbage skaffede sig pileskafterne, kunne Shoo-
ter's Choice lave nøjagtige målinger. Det gjorde
en trinopdelt elementudvikling mulig med
anvendelse af X7Eclipse 2114, 1914 og 1712. En
forlængelse med 1512-materiale ville også være
mulig. Til mekanisk udvikling er de nominelle
mål imidlertid ikke tilstrækkelige. Den beregne-
de indre diameter på 2114 skulle være 7,62 mm,
der teoretisk altså skulle være 0,08255 mm større
end 1914-materiale, og skulle muliggøre en gli-
dende sammenføjning. Naturligvis passer de to
størrelser alligevel ikke inden i hinanden, og dia-
meteren må ændres. 
Længderne er tæt på 762 mm. Et stykke 2114 er
825 mm langt, 1914 787 mm 1912 775 mm og
1712 737 mm. Kun størrelse 2114, 1914 og 1912
bruges til dette projekt. For at bygge lettere, kan
man anvende 1914 i stedet for 1912 til endestyk-
kerne. Det er kun 4,25 g tungere og har minimal
indflydelse på de mekaniske egenskaber.

Figur 3. Detailskitser af samleprocessen



OZ Marts 2007____________________________________________________________________________ 133

De sidste fire størrelser er anvendelige til kombi-
nation med pileskafter til trindelte elementer.
Rør med 0,38 tommer (9,652 mm) ydre diameter
kan modificeres, så der kan indskydes et 2114
pileskaft. Denne antenne anvender 0,433 tomme
(11 mm) og 0,380 tomme (9,652 mm). Ved
anskaffelse kan man undlade at købe de til telte
nødvendige indsatser. Længden 26 tommer (660
mm) er mest almindelig, men hvis den er for
kort, kan den forlænges med et kort stykke af et
tykkere rør, f.eks. kan man forbinde 0,433 tom-
me rør med et kort ½ tomme rør (12,7 mm) med
0,889 mm vægtykkelse, ved at ætse den indre
diameter lidt større. Til bommen valgte forfatte-
ren et rør med ydre diameter på 31,75 mm og
0,559 mm vægtykkelse af type 2024-T3 - en lege-
ring til stel på flyvemaskiner. En vægtykkelse på
0,889 mm ville hæve antennevægten med 226 g.
Til overgangen fra 15,875 mm rør til 11 mm rør
behøves små stykker af et konisk bearbejdet rør
på 5/8 tomme (15,875 mm) fra Hy-Gain til 6- og

10-meter beams (Figur 4). Den tilspidsede ende
er tænkt til montering af 7/16 tomme-rør, men
passer også til teltstænger med 0,443 tommers
diameter. Hy-Gain sælger løsdele til deres anten-
ner, - nyttigt for selvbyggere.
Offsetfødningen kræver et fiberglasrør med
19,05 mm diameter og 1/8 tomme (3,175 mm)
vægtykkelse, for at holde begge dele af direkto-
ren og samtidigt isolere dem fra hverandre. Et
kort stykke nylonstav på 6,35 mm længde for-
hindrer at de to dele rør hverandre, når de skub-
bes ind i fiberglasrøret (Figur 2). 

Fødekablet kommer ud af direktoren nogle tom-
mer fra bommen gennem en Richco nylon-isola-
tor (købt hos Digi-Key). Rørstykker, der skal kun-
ne skilles ad, skal forbindes med selvskærende
krydskærvskruer #4, helst med krydskærv. Pile-
skafter, der forbliver samlet skal i stedet samles
med selvskærende skruer #2 med lige kærv, for
at forhindre utilsigtet adskillelse.

Figur 4. Konstruktion af elementerne
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Figur 5. Detalje af mastebeslaget og coaxialkab-
lets indgang i direktoren

En ulempe ved de anvendte materialer er, at de
er eloxerede, og dermed ikke ledende. Ved nog-
le teltstænger er eloxeringen gennemsigtig,
men et ohmmeter afslører det. Mange pilestave
har en dekoreret overflade, hvor eloxeringen er
kombineret med farve. Fjernelse af dette lag kan
vise sig at være vanskelig, og derfor vælges pile-
skafter af type X7 med en enkel, sort eloxering,
der dog skal fjernes, hvor to rør skal samles. Det
kan gøres med ætsnatron.
Lige fra 0,433"-rørene (11 mm) til spidsstykkerne
(Figur 4), fremstilles delene af rør, der i leve-
ringstilstanden ikke passer i hverandre. Derfor
skal de største rør ætses til i størrelse med æts-
natron. Dernæst skal man fjerne eloxeringen på
de rørender, der skal skydes ind i andre. Forfat-
teren benytter en kraftig skuresvamp og gummi-
handsker til beskyttelse mod ætsmidlet, der står
i en Pyrex-skål på en varmeplade fra en kaffe-
maskine. En spand med varmt vand står klar ved
siden af, til skylning af delene før test af led-
ningsevnen med et ohmmeter. Der skal fjernes
eloxering af den yderste halve tomme af de
større rør, så skruehovederne, der skal holde ele-
menterne sammen, kan få ordentlig kontakt.
Ydersiderne beskyttes med tape inden ætsnin-
gen, det begrænser også forbruget af ætesmid-
del. Når der er ætset, skal røret naturligvis skyl-
les i spanden med varmt vand, før man prøver
om det mindre rør passer i det større. Pasningen
skal ikke være for løs, for indersiderne skal gås
efter med først mellemfint smergellærred, og
derefter fint siliciumkarbidpapir. Først derefter
skal pasningen være passende løs. Ved for
snæver pasning må rørene ikke skydes for langt
ind i hinanden. Ved ætsningen kræves varme (ca.
65 grader C), for at den kemiske proces kan for-
løbe. Der optræder dampe, og der må derfor
ikke ætses indendøre. Alle ætsede flader skal gås
efter med fint siliciumkarbidpapir for bedste led-
ningsevne.

Stræben efter snæver pasning kan hurtigt give
problemer. En mikrometermåling viste at et løst
tilpasset rør kun var 0,0127 mm tyndere end et
rør med snæver pasning. Ved et andet projekt
forbandt forfatteren to pileskafter med et kort
stykke rør med større diameter. Ved for løs pas-
ning viklede forfatteren aluminiumsfolie på for
at udligne til bedre pasning. Det kan imidlertid
kun gøres, hvis delene ikke senere skal adskilles.
I sådanne tilfælde skal man fæste delene med en
selvskærende nr. 2-skrue, der går gennem begge
rør i en 1/16" (1,59 mm) rille. Forfatterens lan-
grendsskipose kan indeholde længder på ca. 86"
(2,18 m), og derfor er 26" teltstængerne (660
mm) altid skruet sammen med pileskafter i
størrelse 2114 og 1914. To slangeforspændinger
forbinder 0,433" tommer-rørene (11 mm) med
de koniske ender af 5/8" rørstykkerne (15,875)
fra Hy-Gain (Figur 4). 

Figur 6. Slangeklemmer fæster glasfiberrøret

De skal løses og strammes engang, for at dreje
0,433" rørene, når man skal sætte de retvinklede
Moxon-endestykker vandret på. Ved dele, der
skal adskilles, forbliver den selvskærende skrue i
det mindre rør, og skydes ved samlingen ind i ril-
len i det større rør og spændes herefter let til.
Dette er holdbart nok, ved en snæver pasning.
Rillen skal være lidt længere end radius på skru-
ehovedet. Rillen fremstilles ved at bore et hul
1/8" (3,2 mm) fra enden af røret, før man fræser
med en skive (f.eks. en Dremel). Pas på spåner i
øjnene! Skruen skal rettes lidt i det større rørs
retning for at hovedet først får kontakt med det
større rør. 5/8" teltstængerne (15,875 mm) skal
forbindes med den koniske ende af Hy-Gain-
rørene ved at indskyde et kort ¾"-rør (19,05 mm)
med 0,065" vægtykkelse (1,65 mm). Her skal
også ætses for at få en nøje pasning (eller der
skal drejes af på en drejebænk). Også her skal
man fjerne eloxeringen over nogle tommer.

Hurtig samling 
For at kunne samle hurtigt, bør ens dele være til
at bytte ud med. Ved denne er 0,380" (9,652
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mm) endestykkerne ens i forhold til Moxon-
endestykkerne. Det opnås herved at man kan til-
passe de retvinklede endestykker vilkårligt til.
Arbejdsgangen er som følger: Anvend det sam-
me midterstykke, der fæstes på bommen, når du
samler enderne for boring og fæste af de ret-
vinklede koblingsstykker til Moxon-spidserne.
Derefter skal enderne af elementerne (altså
0,380" rørene (9,562 mm)) være udbytbare i for-
hold til pileskafterne 2114, 1914 og 1912, som de
er forbundet med. For en hurtig samling skal det
heller ikke være nødvendigt at samle de retvink-
lede endestykker med skruer, efter at de er skudt
ind i 19/64" (7,54 mm) rillerne i de retvinklede
koblingsstykker. Den snævre pasning opnås ved
hyppig kontrol i forbindelse med ætseprocessen.
Overraskende nok var 19/64" hullerne ikke ens,
derfor brugtes det største til den første prøve-
samling. Spidserne på forfatterens antenne lader
sig samle med begrænset kraft og behøver ikke
skruer.

Bearbejdning af rørene
Præcis boring er nødvendig ved de diagonalt
beliggende huller, ved fæstet til bommen, ved U-
boltene til masten (Figur 5), og ved de 90 grader
afvigende huller i de korte ½" stave (12,7 mm) til
de retvinklede forbindelsesstykker. De korte
1,375" stykker (34,925 mm), indvendigt ætset, så
de passer til 1 ¼" bommen, skal for et sikrere leje
fæstes til en U-profil af aluminium på 1,5" x 1,5"
x 1/8" (ca. 40 x 40 x 3 mm), før der placeres og
bores huller. Hold kanten af ridsenålen på kan-
ten af profilen, mens der trækkes en linie langs
røret. Denne referencelinie gør det muligt at
fastlægge hulplaceringer præcist. Dernæst skal
der på et stykke skrivepapir laves markeringer
for 0, 90, 180 og 270 grader, regnet ud efter
(n*1,375"3,14)/4 og denne strimmel limes fast på
røret. 
Markering af borehuller centreres ved måling fra
begge sider af profilet med et tyndt, smalt måle-
bånd. Brug ikke en søjleboremaskine til de små
huller, idet en håndboremaskine tillader en for-
nemmelse af, om boret er i kørnerprikken. Ved
5/8" hullerne (15,875 mm) i elementerne, bores
først 1/16" (1,5 mm) huller, så 1/8" (3 mm) og så
¼" (6 mm) med centrerede bor. Til 5/8" hullet
anvendes søjleboremaskine. 
Lad imidlertid være med at spænde profilen til
røret, men lad borespidsen selv centrere sig i ¼"
hullet (6 mm). Fjern grater omhyggeligt. Herud-
over er en U-profil med målene 3/8" x ½" x 3/32"
(ca. 10 x 15 x 2,5 mm), nyttig til ved markering og
som støtte, når der bores stave og rør med små
diametre. Staven fæstes til profilen med en skru-
etvinge, med et stykke 1" profil (25 mm) som
modhold. 

Figur 7. Til slut et stolt blik opad mod en anten-
ne, der er særdeles egnet til portabel brug

Efter indridsning af referencelinien og marke-
ring af det første 90 graders hul, benyttede for-
fatteren 90 graders markeringen til indstilling af
ridsenålen, for at markere en ny linie langs sta-
ven, der hvor de retvinklet placerede huller skal
være. Hullerne i 19/64" borede han med en søj-
leboremaskine.

Dele til offsetfødningen
De to loddeflige til tilslutning af coaxialkablet
fæstnede forfatteren med specielle erstatnings-
møtrikker på indersiden af et rør, lavet af en
rundprofil på ca. 5/16" (ca. 8 mm) (En sekskantet
møtrik passer ikke til rørkrumningen (Figur 3)).
Forfatteren har boret staven og forsynet den
med et 4-40 gevind (ca. M3) og har skåret styk-
ket af. Med længde og placering af hullet (altså
det afskårne stykke med M3-gevind), skulle det
passe på rørenderne og loddeøjet kigge tilstræk-
keligt ud til at man kan lodde koaxialkablet på.
En kort nylonpind er modhold og forhindrer at
de to sider af offsetrøret får kontakt, når de
skubbes ind i fiberglasrøret.
Loddeøjet til koaxkablets skærm føjes til bom-
men, og loddeøjet til inderlederen til den længst
ud mod enden af elementet. Hullerne for begge
de undersænkede skruer gjorde forfatteren fær-
dige med seks snit og en vinkel på 82 grader, så
skruehovederne ikke ragede ud over røroverfla-
den. Den profil, røret lå på, var ikke spændt fast
til søjleboremaskinen, men kunne bevæge sig, så
undersænkerboret selv kunne centrere. Under-
sænkningen skal imidlertid heller ikke være for
dyb, for så kan skruen ikke holde loddeøjet.
Fiberglasrøret er forsynet med to slidser i ender-
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ne, så to slangebindere kan holde det tæt til
direktoren (Figur 2). For at holde det fast, vikles
to stykker kobberblik i 0x,005" (0,127 mm) om
hver ende af offsetfødehullet, før det fæstes i
fiberglasrøret (Figur 6). Som tidligere fortalt,
løber RG-58-kablet fra fødepunktet inden i
direktoren og træder først ud gennem et hul, et
par tommer fra bommen. Det lønner sig at
benytte denne fødemetode for ved bedste SWR
er det unødvendigt med en balun. Ved en test
med en 33 fods mast (10 m) var udstrålingsdia-
grammet udmærket. Det viste, at koaxialkablet
ikke virkede som antenne, men kun som føde-
ledning. Det var nok at sige kaldesignalet en
gang, for at få en pile-up. Man havde fornem-
melsen af en veludrustet hjemmestation (Figur
7), og forfatteren hører til dem, der i 80-erne
benyttede monoband beams med lang bom
(som f.eks. Telrex 20M536).
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Figur 8. Antennen adskilt i hoveddelene. Lige til at tage med i rygsækken

Omgang med groundplane antenner
Eller hvordan puster man nyt liv i 

en gammel Hy-Gain antenne

Af OZ9TQ, Mogens Nielsen, 
Sjælsøvej 17, 
3460 Birkerød

Historik
Til min QTH i Birkerød, indkøbte jeg for mere
end 30 år siden en Hy-Gain 18AVT/WB. Den blev
monteret på et bærerør ude ved taget af carpor-
ten, og med så mange radialer som jeg kunne
finde materiale til at montere. Alt var for så vidt
helt OK, men efter et års tid var al hardware
ræverødt af rust og aluminiumsdelene var blevet
matte og betongrå. 
Løsningen var afrensning med efterfølgende
påføring af klar Tectyl, hvorefter jeg igen kunne
operere uden frygt for at det hele sku' rasle fra
hinanden ved det første uvejr.
Efter nogle år, hvor andet arbejde havde taget

overhånd, pillede jeg antennerne ned og lagde
dem på lager i afventen på at tiden igen var til
amatørradio. Foto 1

OZ
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For et års tid siden blev antennen samlet igen. I
den forbindelse blev Hy-Gain's originale rørk-
lemmer udskiftet med rustfrie spændbånd (en
løsning som nu til dags indgår standardmæssigt
i Hy-Gain's leverancer). Alle tilgængelige bolte
blev ligeledes udskiftet med rustfrie ditto, endvi-
dere havde jeg allerede tidligere "fabrikeret" en
rund aluminiumsplade til at fastgøre alle eksiste-
rende radialerne, se figur 1, (der er OZ9VQ's kopi
af min "radialplade") så nu regnede jeg med alt
var i skønneste orden, men jeg havde overset en
vis "Mr. Murphy".

Foto 2

Jeg turde ikke fyre effekt ud til antennen, før jeg
havde checket SWR, og med et lånt AUTEK RF-1
kunne jeg konstatere, at jeg havde et SWR på
mere en 1:7-9, så nu var gode råd dyre. Jeg hav-
de allerede fået et tip om at det nedgravede fee-
der-kabel nok ikke havde det så godt efter
næsten 30 år i jorden, så i første omgang blev
der målt på kablet alene, og det så ikke godt ud.
Kablet blev hevet op af jorden, og jeg kunne
konstatere at skærmen var så anløben, at kob-
berskærmens grønne farve gav mindelser om
skimmelost. 
Da jeg fra min tid i Grønland stadig havde en del
antennekabel på lager, var dette et mindre pro-
blem. Der udlagdes et nyt kabel - i plastrør - i en
ny trace, og der måltes igen, men SWR lå stadig
alt for langt oppe på skalaen, så nu måtte fejlen
altså ligge nærmere selve antennen. 

Der blev igen etableret et radialnet, faktisk
større end det første, men lige meget hjalp det,
altså fejlen måtte være i selv 18AVT'en. Anten-
nen blev afmonteret, og jeg forsøgte at grave
mig ind på problemet, men desværre lader min
værktøjssamling og mekaniske færdigheder
noget tilbage at ønske, så efter nogle forsøg på
at adskille en trap opgav jeg, og overlod anten-
nen til Erik, OZ9VQ, som har bedre hånd om det
mekaniske.

Fejlsøgning
Hvad var det for en eller flere fejl, vi var oppe
imod, og hvad kunne man gøre ved det? Her føl-
ger et beskrivelse af hvordan 18AVT er opbyg-
get, og hvad man kan gøre, såfremt man kom-
mer ud for problemer med sådan en, eller en af
dens meget nære "slægtninge", 12AVQ, 14AVQ
eller 18AVTII.
Sidstnævnte er en moderniseret udgave af
18AVT, men tilsyneladende adskiller den nyeste
version sig alene ved ændringer i konstruktionen
for så vidt angår 40 og 80 meter båndene. Hy-
Gain antenne  manualer kan downloades fra fir-
maets hjemmeside. 
Firmaet Hy-Gain har ført en omskiftelig tilværel-
se, så det i dag en skygge af det firma, der i sin
tid også producerede professionelt antenneud-
styr. 
Hy-Gain indgår i dag i en koncern, som omfatter
MFJ-Enterprices, Ameritron, Mirage og Vectroni-
cs, hvilket formodentlig er årsagen til at pro-
duktudviklingen har været lidt springende, men
mange af de gammelkendte antenner indgår
stadig i firmaets sortiment, nu dog i tydeligt for-
bedrede udgaver, med alle monteringsdele i
rustfrit stål.

Foto 3

Først et kig på "bundstykket" til antennen. Hy-
Gain havde brugt selvskærende skruer til alle
samlinger, noget der i øvrigt senere er rettet,
men en af disse skruer, som fastgør antennen til
bundstykket, var skruet ind mellem plastikbund-
stykket og den aluminimumklods inde i bund-
stykket der skal fæstes til selve antennerøret.

Dette havde medført at klodsen var flækket på
grund af tæring, og ikke mere gav en elektrisk
god forbindelse til antennen, se foto 2. En ny
klods måtte fremtrylles på drejebænken inden
næste etape. Det kunne også konstateres at der
ikke var gennemgang i den nederste trap til 10
meter, så nu meldte problemet sig. 
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Hvordan skilles en Hy-Gain trap ad? 
Efter at have fjernet de tre - meget korroderede
- skruer der holder trap'ens yderrør, og det var
forsøgt at trække røret af, blev der gået mere
drastisk til værks. Yderrøret (d.v.s. trap kapacite-
ten) blev slidset op i siden, så det kunne fjernes
uden større besvær, se foto 3. Efter at have set
hvordan indmaden ser ud, blev de øvrige traps
skilt ad på en anden måde. Røret blev i øvrigt
loddet sammen igen med ALUTITE, der blev hen-
tet i Malmø, ingen forhandler det åbenbart her i
Danmark.

Foto 4

Som det fremgår af bl.a. foto 1 sidder der to pla-
stic afstandsstykker, og disse holdes på plads
med nogle "kørneprikker" i det ydre rør, så vi
burde have kunnet trække yderrøret af. Fejlen i
trap'en var korrosion af spoletråden, og netop
lige der hvor tråden skrues til røret for at få kon-
takt. 
Efter at have udskiftet tråden i spolen, lå denne
som den skulle i følge beregningerne, og man
kunne nu gå videre med næste spole til 15
meter. Denne blev reglementeret adskilt med så
meget vold at røret kunne glide af, og "kørne-
prikkerne" slap deres tag i plastic-spacerne. Spo-
len viste sig at være OK, og skulle blot renses af
for edderkopper, ørentviste m.m. Som nogen vil
vide sidder 20 meter trap'en omvendt i forhold
til 10 og 15 meter, og har ikke ligesom disse et
dæksel til at hindre indtrængen af vand (hvilket
dog havde været tilfældet), alligevel viste 20

meter spolen sig faktisk at være i dårligere stand
end spolerne for de to øvre bånd, se foto 4, men
efter behørig rensning/udskiftning, kunne 20
meter også lægges på plads. Man kunne så for-
vente, at antennen nu kunne køre på alle bånd-
ene fra 40 meter og opefter, men nej.

Stykket fra toppen af 20-meter trap'en op til 40
meter topkapaciteten er lidt kortere på 18AVT
end på 14 AVQ, hvilket må betyde, at 80-meter
forlængerspolen indgår som en del af 40 meter
afstemningen, og da 80 meter spolen også udvi-
ste manglende forbindelse mellem top og bund,
måtte vi endnu engang konstatere at tidens
tand også havde været på færde på disse kanter. 

På et tidspunkt hvor jeg havde antennen monte-
ret, var jeg nødt til at udskifte topspolen på
grund af en mekanisk defekt omkring stålpisken
i toppen, og fik i den forbindelse også en ny stål-
pisk. Den blev nu monteret, så alt skulle dermed
være i den skønneste orden, men efter at
80meter spolen med den fabriksnye stålpisk i
den maksimale længde var monteret, samt 40
meter var justeret til det rette sted, tog Erik nog-
le målinger og kunne derved konstatere, at der
manglede noget i toppen. 40-meter kunne
lægges ind korrekt, men 80 meter krævede fak-
tisk en forlængelse på yderligere 7 cm for at
bringe resonansen ned omkring de 3,75 MHz.

A Propos
Efter hele den forudgående operation herunder
montering af en aluminiumsplade til montering
af modvægtsradialer, udlagde Erik et foreløbigt
sæt radialer bestående af 4 radialer i henhold til
Hy-Gain manualen, og kunne herefter måle fint
lave SWR værdier, d.v.s. at belastningsmodstan-
den lå så tæt på de 50 Ohm, at man næsten ikke
troede sine egne øjne. Man skal dog lige vide, at
ifølge nogle meget instruktive artikler som Jerry
Sevick, W2FMI skrev i QST først i halvfjerdserne,
betyder disse lave SWR værdier, at der faktisk
indgår en ren tabsmodstand på 15 Ohm, idet en
korrekt tilpasset groundplane - med uendeligt
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mange radialer - vil have en belastningsmod-
stand på 35 Ohm, og vil ved denne værdi funge-
re mest effektivt. Så nu er det blot op til Erik om
at få monteret tilstrækkeligt mange radialer til
at få bragt antennens udstrålingsvinkel så langt
ned, at DX-effektiviteten stiger samtidigt med at
SWR altså også gør det!  I en af artiklerne er
beskrevet hvordan man kan modgå denne SWR-
forøgelse ved at indskyde en seriekapacitet, så
for alle der er interesserede i hvordan man
omgås vertikale antenner, vil jeg anbefale at
man anskaffer kopier af: "The Ground-Image
Vertical Antenna," QST, juli 1971; "The W2FMI
20-meter Vertical Beam," QST juni 1972; "The
Constant Impedance Trap Vertical," QST marts
1974, alle artikler skrevet af Jerry Sevick/W2FMI.
Den sidstnævnte artikel omhandler netop ekspe-
rimenter med Hy-Gain 14AVQ og 18AVT/WB.

Alle nævnte artikler burde faktisk være pligt-
læsning for amatører, som påtænker at anskaffe
sig en lodret antenne.

Måleresultater (af OZ9VQ)
Følgende måleresultater figur 1 og 2, som er
foretaget med en MFJ-Antenna Analyzer MFJ-
269, under meget gunstige vejrforhold, viser at
det godt kan lade sig gøre at renovere en i øvrigt
udmærket anvendelig antenne, hvis man gør sig
den ulejlighed at være omhyggelig og vedhol-
dende over for løsning af diverse elektromekani-
ske problemer. Man skal have et brugbart måle-
instrument og have familie og venner der ikke
skeler til at der nu, midt i græsplænen, pludselig
står et monstrum af en antenne, der ikke bare
kan gemmes hen i havens allerfjerneste hjørne,
uden at kunne ses.

Fly-spotting fra radioshacket

Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken
2930 Virum

Det siges at nogle mennesker tilbringer time
efter time med at stå i lufthavnen på et godt
udsigtssted og, forsynet med kikkert og notes-
blok, fører de så regnskab over de fly der starter
og lander. Hvis heldet er med dem, spotter de et
splinternyt fly, aldrig observeret i denne luft-
havn. Det minder mig om da jeg var dreng, og
mine kammerater og jeg sad på kantstenen og
noterede numrene ned på de biler der en gang
imellem passerede os. Og i stedet for at stå og
fryse i lufthavnen kan man faktisk sidde hjemme
og følge med i hvad der sker i luftrummet over
os. Læs bare her:

Når et større fly er i luften, ja egentlig allerede
på startbanen, korresponderer det med kontrol-
tårnet på flere forskellige måder. Den måde vi
kender bedst, kan let høres på flere forskellige
frekvenser i det såkaldte AM-bånd (118-137
MHz). Her snakker tårn og fly sammen: "Kastrup
Approach, this is Scandinavian 247". 
Der udveksles imidlertid også automatiske
datameldinger. For at læse dem, må du indstille
modtageren på f.eks. 131,725 MHz AM. Her vil
du med visse mellemrum kunne høre en serie
impulser. Med et simpelt kabel forbindes nu
modtagerudgangen til computerens lydkort:
LINJE IND (bedst) eller MIKROFON. Der er andre
frekvenser som 136,900 og 136,925 MHz, men
den førstnævnte er "god nok". Som antenne
kan fx din 2-meter GP fint bruges.
Så skal vi også have et passende program. Led på
Nettet efter WACARS eller ACARSD. 

Fig. 2

Der findes også et luksusprogram, AIRNAV, men
det skal der betales for. De to førstnævnte pro-
grammer er gratis; imidlertid opdateres WACARS
mig bekendt ikke mere, så vi holder os til
ACARSD i det følgende.

Kort tid efter programmets start dukker de
første udsendelser fra fly op på skærmen. Luft-
havnen hører du næppe, for dens antenner er jo
placeret langt lavere end flyenes, tør man nok
sige! Se figur 1.
Flere af dataene er det rene volapyk for os,

mens andre er letforståelige. 
Man kan i hvert fald umiddelbart se flyets kalde-
signal og dermed nationalitet, desuden rutenum-
mer, afgangs- og ankomst-lufthavn, undertiden

OZ
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brændstofmængde og flyvetid. Når et fly dukker
op med sine data, vises samtidig et flot billede af
det eller et af samme type i højre side af skær-
men.
Undertiden sender flyet også sin position. Denne
kan, om ønsket, blive plottet automatisk ind på
et kort. Ret spændende!  Jeg har i Virum med
min IC706IIG og en lodret 2 meter dipol fået mel-
dinger fra fly syd for Berlin og øst for Øland. Det
kan være lidt kompliceret at skaffe sig et pas-
sende kort, og ACARSD er da også interessant
nok uden. Men ønsker du alligevel at få nogle af
flyenes positioner plottet ind, kan du selv skanne
et kort ind, og bagefter indtaste kortomridsets
koordinater, altså nordlige, sydlige, vestlige og
østlige kant. Ellers er det muligt at skræddersy et
kort ved at gå på:
http://www.sailwx.info/maps/shipplotter.phtml. 

Det skal indrømmes at dette kan være lidt kom-
pliceret, men ved at følge brugsanvisningen vil
det lykkes efter nogle forsøg. I forbindelse med
ACARSD kan de medfølgende koordinater ikke
bruges (de er faktisk til et helt andet slags pro-
gram, ShipPlotter). 

Du må så selv med et atlas sjusse dig til kortets
kanter. Se et eksempel i figur 2.

På en god dag dukker der hos mig vel en mel-
ding op en gang i minuttet, men der er skam
andre der er meget skrappere. OZ2GTI i Frederi-
cia har ikke færre end fire modtagere kørende,
tre på forskellige VHF-frekvenser og en på HF. 
Du kan gå ind på hans hjemmeside og se mel-
dingerne drøne ind:  

http://87.104.18.72:8080/ 
- endda uden at du har dit eget program. 

Forekommer bogstaverne lidt små, kan du med
et klik på PAGE forstørre dem. Der findes mange
lignende servere rundt om i verden med lignen-
de visninger. På en tysk hjemmeside så jeg for
nylig en melding fra D-LZZF, Zeppelinflug ledsa-
get af et foto. 
Sjovest er det selvfølgelig selv at "tage signaler-
ne ned".

Hvad ShipPlotter er? 
Det bliver måske emne for en senere artikel.

Fig. 1

Fra andre blade
Spitwire en antenne til 7 MHz
Antennen består af en lodret stråler forsynet med
direktor- og reflektor-element, der udgår fra toppen af
den lodrette stråler, således at antennen, der er lavet
af tråd, blot behøver et højt punkt. 
Har du plads er det en nem retningsantenne til 40
meter.
SM0DTK: Spitwire - en anten för 7 MHz. QTC 9/2006
side 6

OZ8XW

Nye typer Antenna Analyzers
QST November 2006 indeholder 2 artikler om udstyr til
målinger  af antenners impedans, såkaldte antenna
analyzers. I den første beskriver W5BIG sin egen kon-
struktion AIM  430, der dækker frekvensområdet 0,5 -
32 MHz. Signalerne fra 2 DDS HF generatorer blandes
til  LF (1 kHz).
Efter forstærkning og filtrering  præsenteres resulta-
terne på en pc.

I den anden artikel anmelder W1ZR to frabriksfremstil-
lede instrumenter:
AEA VIA Analyzer. 0,1 - 54 MHz. Pris USD 625.
Timewave TZ-900 AntennaSmith 0,2 -55 MHz. Pris USD
1300.

I forhold til enklere og billigere instrumenter er den
væsentligste fordel, at de har automatisk frekvens
sweep og grafisk præsentation af resultaterne, evt på
pc.

B. Clunn, W5BIG An Antenna Impedance Meter for
High Frequency Bands. 
QST November 2006 p.28-32

Joel R. Hallas, W1ZR Antenna Analyzers with a Diffe-
rent View. QST November 2006 p.70-74

OZ8BN

GPS for navigation og APRS OZ 2/2007
Der er en fejl i forfatterens E mail adresse, idet syste-
met ikke kanlide apostrof, som anført i februarnum-
meret.
Hvis nogen er interesseret i print eller har spørgsmål,
så brug følgende adresse:
rene@oz8kor.dk

OZ2ADU

Rettelse X X X
Y Y Y

OZ
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Historik
Rotorstyring af antenner, som det bruges til bl.a.
amatør-satellit-trafik, er, som det er de fleste
amatører bekendt, ikke altid en let sag, og igen-
nem mange år er der dukket forskellige løsnin-
ger op på dette problem. Af de mange løsninger
der kan nævnes er KCT-kortet nok det mest
kendte til dato, og det må siges at mange har
brugt det uden at spekulere på hvordan det
egentlig virkede. Det gjorde det bare, og det gør
det stadig. Måske skulle der lige indskydes et
interface som adskilte spændingspotentialerne
på de to enheder, PC h.h.v. radio, fra hinanden
men det kunne klares med nogle få 12 V relæer.
KCT-kortet er et PC-kort der har en port med et
25polet D-stik udgang, og som passer ned i et
AT-slot (AT-sokkel) på de, nu lidt ældre, PC'er
som typisk havde et styresystem som Win95/98.
Efterhånden som PC'erne er skiftet ud med nye
modeller og nye styresystemer kan man så bare
konstatere at Motherboards til PC'er ikke mere
har AT-slot's, men måske kun PCI-slot's til de
interne kort. Er talen på bærbare PC'er, så er
muligheden med KCT-kortet slet ikke tilstede. og
man ser endda at det ikke længere er alminde-
ligt, at der er en com-port til rådighed, men kun
en USB-port. For at kunne styre rotoren via PC'en
skal vi have en styreboks der kan tilsluttes én af
de porte som PC'en har og som kan kontrolleres
af et egnet PC'program. Det med at styreboksen
kan tilsluttes en PC-port er således det aktuelle
problem. At finde et egnet program der kan sty-
re rotoren udfra Kepler data er et mindre pro-
blem. For at starte med det sidste først, så har
jeg anskaffet mig et satellit-tracke program som

Erich Eichmann, DK1TB, har frembragt og det
hedder SatPC32. Udover at det er et meget
anvendeligt program til amatørsatellit brug, så
bruger det også en com-port til styring af roto-
ren via styreboksen. Se figur 1.

Fig. 1

PC/rotorstyreboks interface
Som det kan ses af blokskemaet så er G6LVB
interface (Las Vegas Boulevard Tracker) netop
skudt ind mellem PC'en og rotorstyreboksen
(f.eks. Yeasu G5400, el.lign.). Designet er genialt
ved:
• det er et åben source projekt.
• det er billigt (PCB: GBP 10 hos AMSAT-UK)
• det giver mulighed for RS232, USB eller TCP/IP

over 10/100 ethernet (ikke samtidigt!)
• det bruger standardsoftware interface (hér

Yaesu GS-232)
det kan bruges på Windows, Linux, BSD, MAC

• det er kompatibelt med eksisterende realtids
prediktionsprogrammer som Wisp og Nova

• det er åben source
• det har integreret 'firmware' for nem installa-

tion og upgradering
• det har bidirektionelt interface
• USB-drivere findes til Win98/Me, Win2000/XP,

Mac OS-8, OS-9 og OS-X.
• LVB-Tracker supporterer de to mest almindeli-

ge interface protokoller Yaesu GS-232 og
Easycomm I/II

G6LVB Rotor Interface
Bearbejdet af OZ9VQ, Erik Clausen,
Rønnebærstien 3,

3460 Birkerød

Fig. 2 Blokdiagram
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Konstruktion af interface
Konstruktionen er bygget op omkring en PIC16F876
som kontrollerer og styrer interfacet, og denne Con-
troller programmeres ved at bruge et downloaded
program der findes på G6LVB's hjemmeside, gratis til-
gængeligt. Diagrammet er vist i figur 3. Der skal ikke
bruges noget specielt programmeringsudstyr til dette,
idet et bestykket print indeholder de dertil hørende
komponenter, og selve programmeringen foregår over
det indbyggede RS232 interface. Der skal kun flyttes et
par simple 'jumpere' under programmeringen. Til pro-
grammering af PIC16F876 bruges det downloadede
'PicProg.exe' program. På G6LVB hjemmeside finder
man også en kalibreringsprocedure, som dog er lidt
svær at komme igennem, derfor har jeg oversat og til-
rettet en sådan kalibreringsprocedure på dansk (se
senere) så det skulle være muligt at finde ud af kali-
breringen med Interfacet, styreboksen og rotoren
uden de store problemer. Det hjalp mig selv en del at
få styr på denne procedure. Spændingsforsyningen af
Interfacet sker igennem styrekablet til styreboksen. Det
bemærkes i øvrigt at nummereringen af PCB-termina-
lerne til styreboksen svarer til numrene på det DIN-stik
der skal tilsluttes styreboksen i den anden ende. Så
laver man mellemkablet mellem interface og styreboks
med forbindelserne 1:1 (d.v.s. terminal-1 i den ene ende
til terminal-1 i den anden ende, 2 til 2, o.s.v., passer pen-
gene. 
Se figur 2.

Optioner
For de der skulle have behov for at se de aktuelle ind-
stillinger af rotoren i drift kan man tilkoble konstrukti-
onen et 2x16 LCD display, der så viser den aktuelle stil-
ling af rotoren samtidigt med den ønskede værdi (i
parentes) ved ændring. Desuden er der også mulighed
for at påmontere/forbinde fire(4) aktiveringstaster til
kontrol/styring af rotoren. Begge disse optionelle
muligheder gør det muligt at flytte selve kontrolbok-
sen væk fra skrivebordet og stadig have kontrol over
rotorindstillingen! 
For de der vil bruge com-porten på interfacet til kom-
munikation med PC'en er det ligetil at forbinde et
RS232-kabel (1:1), men vil man bruge en USB-forbin-
delse så kan der monteres et lille USB print som med
fordel kan købes hos (f.eks.) firmaet FTDI i England.
Dette lille USB-print passer lige ned i en sokkel på prin-
tet og giver således mulighed for at kunne styre roto-
ren via en USB-stik på PC'en. Det eneste man skal huske
er så også at fjerne MAX232-kredsen. De to kompo-
nenter må ikke være monteret samtidigt.

Kalibrering
Selve kalibreringen af interfacet foretages med
rotor, kontrolboks og PC tilsluttet. For at kunne
kommunikere med interfacet skal man bruge en
terminal-emulator, f.eks. ProcommPlus, hvor
hastigheden sættes til 9600bps med 1stopbit,
ingen paritet og ingen handshake. 

Fig. 3
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Figur 4. Her er så et billede af mit G6LVB-interfa-
ce. Det passer i størrelse til at stå lige oven på
rotorkontrol-boksen. Som det kan ses er USB-
printet endnu ikke isat, men der er lavet plads til
at selve stikket kan komme ud gennem bagpla-
den. (PIC16F876 er heller ikke monteret - den
skal sidde i den store sokkel midt i printet). De to
stiftsokler der sidder ved fronten (til højre i bille-
det) er beregnet til LCD hhv. aktiveringstaster for
U/D & L/R (up/ned,venstre/højre) - det havde det
første interface jeg lavede.

Således indstilles min/max for h.h.v. azimuth og
elevation, om rotoren er en 360- eller 450graders
rotor, om elevationens maksimale værdi skal
være 90 eller 180 grader, og om rotoren har stop
i syd eller i nord.

Kalibrering fra en seriel (RS232) forbindelse:
(1) Forbind G6LVB interfacet's ComPort (RS232)

til PC'ens com port, start en terminalemula-
tor, f.eks. PROCOMM PLUS Terminal, med
9600bps, 1stopbit, ingen paritet og ingen
handshake.

(2) Check at trminalemulatoren virker ved at
skrive [C], [Enter]. Bemærk at der ikke kom-
mer tegn på skærmen ved denne aktivering.
Kommandoerne er ikke afhængige af om
det er store eller små bogstaver. En azimuth
værdi vises skønt det vil være en ukalibreret
værdi.

(3) Brug enten kontrolboksen eller de optionel-
le forpladekontakter på G6LVB-enheden.
Flyt rotorens azimuth til 0 grader, uanset om
dette er en Nord-stop eller Syd-stop rotor.

(4) Flyt rotorens elevation til 0 grader.
(5) For at programmere 'Azimuth=0' skal du

aktivere tasterne [F],[A],[S] og [Enter] i
nævnte rækkefølge. Dette vil resultere i
skærmteksten:  Az Offset =0099.

(6) For at programmere 'Elevation=0' skal du
aktivere tasterne [F],[E],[S] og [Enter] i nævn-
te rækkefølge. Dette vil resultere i skærm-
teksten:  El Offset =0326.

(7) Flyt rotorens azimuth til 360 grader, uanset
om maksimum er 360 grader eller 450 gra-
der/Syd-stop. For 450 grader/Nord-stop roto-
rer, flyt til 450 grader.

(8) Flyt rotorens elevation til (max.værdi) 90
grader, eller 180 grader, afhængig af din
rotors stoppunkt.

(9) For at programmere azimuth til maksiaml-
værdien (se punkt 7) skal du taste [F],[A],[E]
og [Enter].
For at programmere 450 grader/Nord-stop
rotor skal du taste [F],[A],[F] og [Enter]. I
begge tilfælde vil du se skærmbilledet: Az
mul =0.897.

(10)90 graders elevationsrotorer: For at pro-
grammere 90 graders elevation skal du taste
[F],[E],[N] og [Enter]. 180 graders elevations-
rotorer: For at programmere 180 graders
elevation skal du taste     [F],[E],[E] og
[Enter]. I begge tilfælde vil du se skærmbil-
ledet: El mul =1.234.

(11)Hvis du har en Syd-stop rotor, skal du pro-
grammere [F],[S] og [Enter]. Udskrift: SOUTH
stop
Hvis du har en Nord-stop rotor, skal du pro-
grammere [F],[N] og [Enter]. Udskrift:
NORTH stop

(12)For at gemme alle disse værdier af opsæt-
ningen i EEPROM'en, skal du programmere
[F],[W] og [Enter].  Udskrift: EPROM write
OK.

(13)Når du resetter h.h.v. afbryder/tænder for
enheden skulle alle disse værdier være gemt
(stored)!

Diagram
Som det kan ses af figur 4 er der meget få kom-
ponenter på printet, og for de der vil undvære
LCD, USB-modul og aktiveringstaster (til OP/NED
hhv. Venstre/Højre) er det et lille print der kan
samles af de fleste amatører navnlig da der IKKE
er SMD-komponenter på printet!

Bemærkninger
Som det er AMSAT-OZ deltagere bekendt så er
G6LVB-interfacet blevet afprøvet og brugt af
undertegnede samt af Ib/OZ1MY, bl.a. på VUS-
HF-stævnet i Silkeborg i sommeren 2006.
Det fungerede upåklageligt sammen med en
nyere bærbar PC, sammen med en til lejligheden
indkøbt USB-com port omsætter. PC'en havde
ikke nogen com port og USB enheden var des-
værre ikke monteret på printet på det tidspunkt.
Alt tilgængelig litteratur og Software finder
man på Hovard's hjemmeside: www.g6lvb.com/ 
og alle filer der beskriver projektet finder man
på flg. adresse:
www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/v010.zip OZ
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Magnetfeltet
Jorden er omgivet af et magnetfelt, som beskyt-
ter mod kosmisk stråling. Det kaldes Jordens
Magnetosfære. Det er solens kosmiske stråling,
der forårsager de ioniseringer af Ionosfæren, og
den kan give synligt Nordlys på den nordlige
halvkugle og tilsvarende Sydlys på den sydlige
halvkugle - synligt naturligvis kun i de mørke
timer. Men ioniseringen kan selvsagt også være
svagere, så at den ikke lyser, men alligevel er så
kraftig, at vi kan bruge den til QSO'er, og den
kalder vi for en Radio-Aurora.

Et billede af jordens magnetfelt ser jo 
fint, tæt og "uskyldigt" ud.

Denne feltliniestruktur i jordens nærmeste
omkreds et ikke statisk, men er i en følsom og
labil tilstand, som hurtigt kan overgå til vibratio-
ner, udsving oh helt uventede kraftige og større
bevægelser (magnetfeltvariationer). 
Det er naturligt at stille spørgsmålet:
"Hvordan kommer den kosmiske stråling ind
gennem magnetosfæren?"
Det sker gennem nogle "utætheder", der kaldes
"Van Allen Bælter", og dem fandt man frem til
på en noget overraskende måde!

Nogen tid efter opsendelsen af "Sputnik" i 1957
meldte tankerne sig om bemandede rumfartøjer,
og for sikkerhedens skyld ville man erkyndige sig
om styrken af solens kosmiske stråling.
En satellit blev derfor forsynet med passende

måleapparater og udstyr til afsendelse af de
modtagne registreringer, og måleområdet blev
fastlagt efter bedste skøn!

Solvind med kosmisk stråling, de tragtformede
van Allen bælter og magnesotsfæren.

Men meget, meget hurtigt viste det sig, at den
kosmiske stråling var langt, langt kraftigere, end
først antaget, idet måleinstrumenterne "gik i
bund"! Så det var "Om igen, forfra" med nogle
anderledes måleområder - i en ny satellit! Og på
denne måde fandt man frem til de tragtformede
van Allen bælter, der ligger som ringe om jor-
dens magnetiske poler, hvorigennem solens kos-
miske stråling under udbrud på solen finder vej
ned til jordens Ionosfære.

Under et soludbrud udsendes forskellige arter af
højenergetiske partikler, og når et udbrud ligger
således i et bælte omkring solens ækvator, at
strålerne tager retning mod jorden, da kan par-
tiklerne finde vej gennem van Allen bælterne og
ind i jordens ionosfære.
Partikelstrålingen består dels af lette kosmiske
partikler, som når frem til jorden på forholdsvis
kort tid (fra 15 minutter til adskillige timer), dels
af tungere partikler, især protoner og elektro-
ner, som når jorden i løbet af 20 - 40 timer. 

AURORA
Aurora Borealis = Nordlys                                             Aurora Australis = Sydlys

Af Børge Otzen, OZ8T

Da vi i sin tid planlagde OZ7IGY, var denne konciperet som en Aurora Beacon, altså et radiofyr med
det specifikke formål at medvirke ved udforskningen af solen, og derfor er det relevant i forbindelse
med 50 års jubilæet at se nærmere på, hvad Aurora er for noget, hvordan den opstår, og hvordan vi
kan udnytte den.
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Sidstnævnte giver ofte anledning til, at der ops-
tår magnetiske storme og Aurora.
Observatorier holder nøje regnskab med solplet-
ter, de bliver nummereret, og de følges omkring
solens ækvator, hvorfra deres stråling kan ram-
me jorden.
Hermann Fritz' kort fra 1881 over nordlysiso-
chasmer (linier for steder med samme grad af
nordlysforekomst). Centrum for denne nordlys-
zone ligger omtrent ved jordens geomagnetiske

nordpol på det nordvestlige Grønland (ringen),
800 km nordøst for den magnetiske Nordpol
(den dobbelte ring). 
Ganske svarende til den geomagnetiske Nord-
pol, er der en Sydpol.
De geomagnetiske poler flytter sig stadig, og
derfor skal man kende deviationen, dersom man
navigerer efter et kompas. I 1881 lå den geo-
magnetiske Nordpol som vist, og i "vortid"
ligger den i det nordvestlige Canada.

Isochasmekortet fra 1881

Auroraovalen set fra 23.000 km's højde med cen-
trum i NW Canada. (Se det i fuld størelse på QST
Juni 1983)  
Solen står på "ovre" på Japan, og Auroraen bliver
presset sammen i solvindsiden og flader ud i læsi-
den, og alt efter solvindens styrke trænger ovalen
længere mod syd. 

Om Nordlys og Sydlys bruger radioamatørerne
betegnelsen Aurora, og den nordlige Aurora hed-
der Aurora Borealis, og den sydlige hedder Aurora
Australis
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Virkningerne i Ionosfæren - Ioniseringen i for-
skellige højder
Polarlysets højdefordeling efter farve og tilsva-
rende nuancer opstår som belyst blandingsfarve
mellem komplementære polarlys som gennem-
trænger hinanden.
Lysudsendelsen sker i 90 - 1100 Km højde. I de
laveste dele med rødviolet farve og i de højeste
med grøngul farve

Indfaldsvinkel lig udfaldsvinkel

Aurora-QSO Hamburg - London 

På kortet viser dr. Günter Lange-Hesse, DJ2BC,
hvorledes en Aurora-QSO mellem Hamburg kan
finde sted. Der står en Aurora "oppe i NW", og
den følger jo en geomagnetisk breddegrad. Og
vi kan se, at Oslo ligger omtrent på den 60ende
nordlige geomagnetiske breddegrad.
Læg mærke til, at foruden de geografiske læng-
de- og breddegrader, er også de geomagnetiske
breddegrader vist!
Jo kraftigere den kosmiske stråling er, jo længe-

re rykker Auroerne sydover. Herved kommer de
til at følge de magnetiske kraftlinier, der - som
det kan ses af den første illustration - "læner"
sig mere og mere mod syd.
Under sådanne forhold vil der blive muligheder
for de sydligere beliggende stationer at få
QSO'er via Auroraen, fordi reglen om, at ind-
faldsvinkel er lig med udfaldsvinkel også gælder
tilbagekastning via en Aurora
Denne skitse skulle forestille, hvordan et signal
kan gå mellem en nordligere beliggende station
kan have QSO med en sydligere, når Auroraen er
kravlet et passende stykke mod
Syd.
Forestiller man sig, at man - på disse breddegra-
der - ville stille sig således, at kroppen
følger en magnetisk kraftlinie, så skal man læne
sig ca. 23 grader forover mod Syd-Sydøst.

Aurora-QSO'er
En Aurora bygges op og brydes ned uafladelig,
og det bevirker, at et signal hakkes i stykker i
takt med denne op- og nedbrydning.
Med morsetegn er der i reglen ingen problemer
med at læse de meget "hæse" morsetegn.
Ved telefoni skal der noget mere træning til, for
her skal de enkelte ord udtales

meeeegeeeet laaaaangsoooooomt;
men det kan altså lade sig gøre med lidt øvelse
og tålmodighed!

Og sådan kan en smuk Aurora se ud i Nordsverige

Prøv OZ i fire måneder
Vi kalder det prøvemedlemsskab:

4 numre OZ for 50 kr
Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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Arrangørerne var AMSAT-OZ, DAVUS, EDR´s VHF
udvalg, OZ9EDR med flere samt Ingeniørhøjsko-
len i København. Med den personsammensæt-
ning skulle der nok ikke megen skarpsindighed
til for at finde frem til dynamoen bag arrange-
mentet; det var OZ7IS, Ivan Stauning.

Med en god portion nysgerrighed efter at se,
hvad det spændende program indeholdt, og
ønsket om at træffe ligesindede drog vi en tidlig
morgen af sted og nåede gennem is og sne frem
kort efter stævnets åbning.
Det første indtryk er ofte afgørende for det sam-
lede indtryk, og her havde man søgt at gøre
noget for de radioamatører, der kom langt fra.
Der var nemlig rundstykker og kaffe.

Der var lagt et rigt og varieret program.
Det første var et foredrag af OZ2M, der fortalte
om transverterprojektet til 70 MHz. Her har Bo
været med hele vejen og er stadig engageret i at
få udbredt interessen for dette ny bånd. Trans-
verteren, der er baseret på OE9PMJ´s berømte
konstruktion er efterhånden solgt i mange
eksemplarer, og det samme gælder PA-trinnet,
der dog er udviklet i Danmark.
Det næste foredrag var af OZ1MY og havde tit-
len "Satellit på printkort". Ib gennemgik en ræk-
ke aspekter for de forskellige dele i en satellit,
herunder priserne på de dele, der indgår i en
satellit. Samtidig fik vi også lidt at vide om
skæbnen for de danskproducerede satellitter,
der er udviklet af studerende på danske univer-
siteter - de har åbenbart meget at lære endnu.

Et udtryk for, hvor godt arrangementet var til-
rettelagt fik vi derefter. Det var nemlig muligt at

købe en let frokost - og til en yderst fornuftig
pris. Under frokosten var der rig mulighed for at
få talt med de radioamatører, som man har talt
med masser af gange, men som man ikke havde
haft mulighed for at møde tidligere.

Efter frokost var det så OZ1RH´s tur. Palle er nok
en af de mest erfarne i at køre fieldday, både
VHF og HF, så her var der virkelig noget at kom-
me efter. Med sin sædvanlige grundighed og sto-
re indsigt nåede Palle virkelig langt. Palle har tid-
ligere holdt lignende foredrag og opfordret
radioamatører til at engagere sig. Det medførte,
at OZ9KY blev startet. Lad os håbe, at dette fore-
drag har medført, at andre kommer i gang.

OZ5KM, Kjeld havde sin AP700 under kærlig
behandling i 70 MHz workshoppen. Her ses
OZ9TM, Ole og OZ2LD, Christian i færd med at
justere på stationen. OZ5KM følger spændt ope-
rationen.

DDaannsskk  VViinntteerr  VVHHFF  ddaagg OZ5KM,
Kjeld Majland

For VHF-interesserede plejer vintertiden at
være en stille tid, hvor der ikke arrangeres
stævner, så da der pludselig kom en invitati-
on til Dansk Vinter VHF Dag 2007 i Ballerup
27. januar, skærpedes opmærksomheden. 

OZ1FF, beretter om, hvordan man kommer
i gang på mikrobølger 
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Den næste foredragsholder var OZ1FF. Kjeld hav-
de sammen med VHF-udvalget udsendt et spør-
geskema til afdelingerne, hvor han spurgte om
deltagelse i VHF aktiviteter og afdelingernes
holdning til en række spørgsmål. Alle disse svar
havde han analyseret for om muligt at finde
nogle tendenser. Hvis der skulle være ønsker på
afgørende punkter, så var VHF-udvalget selvføl-
gelig interesseret, og hvis ønskerne i øvrigt kun-
ne indpasses i internationale aftaler, ville man
søge at rette sig efter dem.

Så var det OZ7IS´s omgang. Ivan gennemgik en
del af materialet, der skulle behandles på Region
1 mødet i Wien i februar. Der var mange sager,
men indtrykket var, at der imellem de nordiske
lande var et tæt samarbejde. Det resulterede i, at
man ofte - inden forslagene gik til Region 1 -
havde koordineret forslagene. Da samtidig de
nordiske lande tæller stærkt i kredsen, har de i
virkeligheden stor indflydelse. Den flid og det
seriøse arbejde, der udfoldes fra de nordiske lan-
des side har selvfølgelig også stor betydning.
Det sidste foredrag var af OZ1FF. Kjeld er som
bekendt meget aktiv på mikrobølge, og han øste
gavmildt af sine erfaringer. Den kendsgerning,
at der ikke findes ret mange fabriksfremstillede
transceivere til mikrobølger på markedet, burde
ikke afskrække, for der findes en række trans-
vertere - både som byggesæt og som fær-
digsamlede. Kjeld gav en inspirerende fremstil-
ling, og hvis det ikke netop var entusiaster, der
lyttede, så fik de inspiration til at gå i gang på
mikrobølge.

For de besøgende, der ikke ville lytte til fore-
drag, var der andet af interesse. Loppemarkedet
havde sælgere fra både Sverige og Danmark, og
der var en hel del at købe sig fattig på, for de fle-
ste priser var rimelige. 

Desuden var der Workshop for 70 MHz udstyr,
hvor man fra erfarne radioamatører kunne hen-

te hjælp. Jeg fik min AP700 undersøgt, og
OZ9TM konstaterede, at TX lå nogenlunde kor-
rekt, men at RX manglede nogen følsomhed -
den hentede han hjem!! - Det blev klaret med
stor dygtighed, og samtidig fik jeg tips til at skaf-
fe yderligere følsomhed.
Endelig var der mulighed for at se en del af
Ingeniørhøjskolen, og hvis man havde set de for-
hold, som man tidligere arbejdede under, blandt
andet i Prinsesse Charlotte gade på Nørrebro, så
kunne man kun blive meget imponeret.

OZ7IS' XYL agerede lykkens gudinde.

På indgangsbilletten var der lodtrækning - det
var med til at dække udgifterne ved arrange-
mentet, og selv om jeg ikke vandt, så udvisker
det ikke indtrykket af et glimrende tilrettelagt
og gennemført arrangement, der blev besøgt at
120-150 personer. Mixet med foredrag, Works-
hop og loppemarked var fint, og det kunne
aflæses i den gode stemning, der rådede. Der var
besøgende fra såvel Skåne som fra Jylland, men
der kunne godt have været flere fra Sjælland og
København.
Det forhindrede dog ikke, at Dansk Vinter VHF
Dag blev en succes, som vi er mange, der håber,
at arrangørerne vil gøre til en årligt tilbageven-
dende begivenhed. På turen hjem var vi i hvert
fald enige om, at vi glædede os til næste år.

OZ1MY, Ib Christoffersen holdt et
spændende foredrag over emnet "Satel-
lit på et printkort".

OZ
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NNNNyyyyeeee    rrrraaaaddddiiiiooooaaaammmmaaaattttøøøørrrreeeerrrr    kkkkaaaannnn    bbbbeeeeggggyyyynnnnddddeeee    hhhheeeerrrr------------
oooogggg    ggggaaaammmmlllleeee    kkkkaaaannnn    ffffåååå    ooooppppffffrrrriiiisssskkkkeeeetttt    hhhhuuuukkkkoooommmmmmmmeeeellllsssseeeennnnOZ7IGY

Hvad er der indeni ?
Af Ivan OZ7IS

10368 MHz
Efter nogle år med en del tekniske problemer med
de seks fyr, der allerede kører fra Tølløse, lykkes
det endelig i 1999 at få gjort det nye fyr til 10 GHz
færdigt. Det har været undervejs i et par år og er
opbygget på samme måde som 5 GHz fyret: En
hjemmebygget multiplikatorkæde startende med
et 108 MHz krystal, der multipliceres op til 2592
MHz hvorefter det ganges med 4 i en aktiv fired-
obler, til slutfrekvensen: 10368,930 MHz. Modula-
tionen er F1A, frekvensskifttelegrafi.
Den nuværende opsætning på Slettebjerg er den
samme som den var i Tølløse. Ca. 50 mW fra
grundsenderen sendes ud i en tabsmæssig
afstemt kabellængde H 1000, der også fører for-
syningsspændingen og de resulterende 10 mW
frem til et surplus GaAs FET PA trin, med et out-
put på 0,5 Watt, der er indbygget i en lille vand-
tæt Siluminbox, som er integreret med anten-
nen: En 10 dB slottet waveguide. Den resulte-
rende udstrålede effekt svarer til 10 Watt.
Her savner vi bestemt noget mere effekt, 3 - 10
Watt!
Når det en dag sker vil det nuværende PA-trin
blive anvendt sammen med en 26 dB horn anten-
ne mod Nord-Nordøst, for at dække retningen
mod Stockholm, og dermed de fleste mikrobølge
amatører i Sverige. 

10 GHz fyret med lidt flamingo ovenpå, for at
holde på varmen i vinterkulden.
Hængelåsen? Ja ikke fordi at teknikken kan bru-
ges til andet end hvad den bruges til: Nemlig
radiofyr, men skulle der komme ubudne gæster
igennem både yderdøren og ståldøren, så er alt
udstyret også låst fast indvendigt. Bare for en
sikkerheds skyld!

10 GHz PA og antenne på masten på Slettebjerg.

70 MHz
Igen en afbrydelse i de evigt stigende frekvenser
fyrene ellers sættes i gang på. 
I 2003 kommer den generelle tilladelse til at star-
te på 70 MHz i Danmark.

Da tilladelsen til OZ7IGY dumper ind af brevs-
prækken, er fyret færdigbygget og kører burn-in
på en dummy-load. Det kommer derfor "i luf-
ten" umiddelbart  derefter, som det første 70
MHz amatørsignal fra Danmark. 

Efter en test- og indkøringsperiode på "beacon-
værkstedet", på Ingeniørhøjskolen i København,
sættes det op permanent i Jystrup. Frekvensen er
70,021 MHz og modulationen F1A.

Senderen er opbygget af de sidste rester af let-
tere modificerede AP 700 moduler fra "kassen".
Et krystal på 11,67 MHz multipliceres 6 gange og
forstærkes i en BFS 22 inden PA transistoren, som
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er den traditionelle BLY 89, der leverer 25 Watt
gennem nogle passende filtre og en cirkulator.
Kabeltabet i de knap ti meter ½" kabel der er op

til den hjemmelavede Big Wheel antenne, er
negligerbart og den udstrålede effekt svarer til
knap 50 Watt.

70 MHz Big Wheel antennen under
afprøvning inden opsætningen.

MILEPÆLE i OZ7IGYs historie.

• 1957  144 MHz fyret startes som det
første IGY fyr!

• 1958  432 MHz fyret starter som det
første Europæiske UHF fyr?

• 1977/78 De nye ansvarshavende bygger
nye 144 og 432 MHz fyr.

• 1978  1296 MHz fyret starter som
OZ2FO/A > OZ3UHF.

• 1981  Efter 24 år på Sluseholmen flytter
OZ7IGY til Tølløse.

• 1981  1296 MHz fyret får tilladelse til at
køre som OZ7IGY!

• 1985  2320 MHz fyret etableres.
• 1990  50 MHz fyret etableres samme år

som vi får 50 MHz tilladelsen.
• 1992  5760 MHz fyret etableres.
• 1999  10368 MHz fyret etableres.
• 2003  70 MHz fyret startes som det

første amatørsignal i OZ!
• 2004  EDR frasiger sig ansvaret for

OZ7IGY, OZ2ELA starter en støtte-
aktion der bliver til en forening:
DAVUS.

• 2005/06  Efter 24 år i Tølløse flytter OZ7IGY
til Jystrup.

• 2006  3400 MHz fyret sættes i drift.
• 2007 Verdens ældste VHF-radiofyr fyl-

der 50 år!

Fra andre blade
Hurtig viduesantenne til 70 cm.
I en kort artikel beskriver DL6FFB hvorledes man nemt
og hurtigt bygger en 70 cm antenne til bilvinduet.
Antennen er en sleeve antenne, der laves af en stump
RG58U kabel. Antenne afstives og monteres på bilen
med en plast vimpelholder, og monteres uden boring
ved at klemme den fast i vinduet.

DL6FFB: Eine Schnelle Fenster-klemantenne für 70 cm.
CQ-DL 9/2006 side 630-631.

OZ8XW

Transverter 2m/70 cm
En transverter fra 144 MHz til 432 MHz lyder ikke som
nogen nem opgave, for 2 meter signales tredje harmo-
niske ligger i 70 cm bå¨ndet, og det kan være svært at
dæmpe dette tilstrækkeligt. Ved at benytte dobbelt
blanding (144 - 240 MHz og 240 MHz - 432 MHz) har
DF5SL løst dette problem. Modtagerdelen blander
direkte ned til 144 MHz. Konstruktionen er opbygget
med SMD-komponenter og  fylder derfor kun ca. 15cm
gange 5 cm.. Sendereffekten er beskedne ca. 50 mW;
men det vil et PA-trin jo kunne forbedre. Der er print-
tegning i artiklen.

DF5SL: 2m-/70 cm-Transverter FunkAmateur 9/2006
side 1060 - 1063

OZ8XW

Pyramideantenne i praksis
En  pyramideantenne består af to trådtrekanter
anbragt vinkelret på hinanden, og antennen udmær-
ker sig ved at være velegnet til både EU og DX forbin-
delser, og så er den ret let at sætte op.
I en praktisk betonet artikel beskrives en pyramidean-
tenne til 40 meter. Den er bygget (opspændt)omkring
en 11 meter høj pind, hvis hovedbestanddel er en glas-
fiber teleskopmast. Det er nødvendigt med en græsp-
læne eller lignende på min. 12,5 m x 12,5 m.

Antennen kan også anvendes på 80 m, men er her, iføl-
ge forfatteren, noget ringere end en 80 meter dipol.

DL2RD: Drehkreuzantenne im Einsatz. Funk Amateur
2/06 side 181 - 182
Vil man vide noget om teorien bag antennen, så er der
i FA 2/06 og 3/06 en teoretisk beskrivelse af antennesy-
stemet. (side178 - 180 og 296 - 299)

OZ8XW

OZ
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CContesting -
Conteststof -

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

Redaktion:

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

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

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

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

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

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

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

Marts.
BARTG Spring RTTY Contest - RTTY 17-19 0200-Mon 0200  
DARC HF-SSTV Contest - SSTV 17-18 1200-Sun 1200  
Russian DX Contest - CW/SSB 17-18 1200-Sun 1200  
9KCC 15m-Contest - CW/SSB 18 1200-1600      
CQ WW WPX Contest - SSB 24-25 0000-Sun 2359  
QRP Homebrewer Sprint - CW/PSK31 26    0000-0400      
April.
ARS Spartan Sprint - CW 3   0100-0300      
YLRL DX to NA YL Contest - CW 3- 5 1400-Thu 0200  
OX/ OY/ OZ Skærtorsdagstesten 5    12-15 og 20-23  OZ 03/2007
QRP ARCI Spring QSO Party - CW 7- 8 1200-Sun 2400  
SP DX Contest - CW/SSB 7- 8 1500-Sun 1500  
EA RTTY Contest - RTTY 7- 8 1600-Sun 1600  
UBA Spring Contest - SSB 8 0600-1000      
YLRL DX to NA YL Contest - SSB 10-12 1400-Thu 0200  
NAQCC 80M Straight Key/Bug Sprint - CW 11    0030-0230      
Japan International DX Contest - CW 14-15 0700-Sun 1300  
EU Sprint Spring - CW 14    1600-1959 OZ 03/2006 
Yuri Gagarin International DX Contest - CW 14-15 2100-Sun 2100  
Holyland DX Contest - CW/SSB 21    0000-2359      
TARA Skirmish Digital Prefix Contest - PSK 21    0000-2400      
ES Open HF Championship - CW/SSB 21    0500-0859      
EU Sprint Spring - SSB 21    1600-1959      
YU DX Contest (1) - CW 21-22 21-05 og 09-17
EA-QRP CW Contest (1) - CW 21    1700-2000  OZ 03/2006
EA-QRP CW Contest (2) - CW 21    2000-2300      
EA-QRP CW Contest (3) - CW 22 0700-1000      
EA-QRP CW Contest (4) - CW 22 1000-1300
EUCW/FISTS QRS Party - CW 23-27 0001-Fri 2359  
SP DX RTTY Contest - RTTY 28-29 1200-Sun 1200  
Helvetia Contest - CW/SSB/DIGI 28-29 1300-Sun 1259 
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Contesting

Conteststof

Lidt mere 160M.
Som nogen har bemærket omtalte jeg ikke jordforbin-
delser eller radialer i indslaget om 160M i Dec- OZ.
Det skyldtes ikke en forglemmelse, men emnet er
meget omfattende og har tendens til, i diskusitioner,
at nærme sig et næsten religiøst niveau.
Nybegynderen kan, til sin store forbløffelse, ofte kon-
statere, at den rigtige løsning omfatter alt fra 1 radial
til mere end 120, det sidste ifølge teoribørerne.
Det er forståeligt hvis man er forvirret, for hvem har
mest ret?
Nå, nu løses problemet ofte af sig selv, grundet plads-
mangel, og hvis man får svar på sine opkald med kun
1 radial kan man godt regne med at være i luften, men
naturligvis mere eller mindre hørbart ude omkring i
verden.
En kvartbølgeradial er (300/(1.825 * 4))*0,95 ~ 39m
lang, og allerede her begynder man at se det fornufti-
ge i de løsninger, der går ud på at et begrænset antal
må forsøges.
Ved store radialsystemer kan materialeomkostninger-
ne være betragtelige, idet bare 10 kvartbølge radialer
forbruger over 400 m tråd, og tænk på hvis de også
skal graves lidt ned!
Ved at anvende coaxkabel som radial kan man, med en
hastighedsfaktor på 0,66, komme ned på en længde af
ca. 27m.
Teoribøgerne opgiver ofte at radialer på 0,2 bølge-
længde er tilstrækkeligt, men det er stadigvæk over
30m på 160m båndet, og så er det underforstået at der
er mindst 100 radialer.
En dipol 2 X 42m i en højde af 1 bølgelængde på 160m
forekommer utopi, medmindre der er naturlige
ophængspunkter.
Lad mig sige med det samme, de findes!
Det er ofte fanatiske iderige amatører, det er lykkedes
at hænge en 3- elementer trådbeam op ved hjælp af
store træer på bjergskråninger, men de hører til und-
tagelsen.
Ved anvendelse af balancerede antenner, som dipoler,
kan man i højere grad undvære et jordsystem end ved
lodrette antenner, hvor den manglende halvpart
udgøres af jorden og et radialnet, men det skader ikke
at have en modvægt i form af et par kvartbølge radia-
ler under dipolen..
Så hvad gør den amatør der bor på en 500-1000m2
grund og gerne vil køre 160m?
En vertikalantenne kan for de flestes vedkommende
være løsningen.
Man skal dog ikke underkende en tilfældig tråd
ophængt så højt og så lang som muligt kan, med den
rigtige afstemning og et passende jordnet, anvendes.
I det tilfælde skal man nok regne med selv at fremstil-
le afstemningsleddet, da de almindeligt tilgængelig
ikke dækker tilpasningsmæssigt.
Anbringelsen af radialer på en grund, typisk 20 x 40m
med et hus midt på, giver ikke de stor udfoldelsesmu-
ligheder, men alligevel kan man godt få noget ud af
det.
Der er 2 kriterier man skal tilgodese i første omganmg.
Radialerne skal være så lange og så mange som muligt,
og kunne blive liggende beskyttet mod f.eks. havered-
skaber.
Her er en hæk eller et plankeværk udemærket.

Hvis man trækker tråden inde midt i hækken ca. 10-
20cm over jorden kan den ofte få lov at være i fred.
På et plankeværk eller carport kan man hæfte tråden
op med en hæftetang med trådkramper, i en passende
lav høje dog beskyttet mod redskaber.
Det virker til et forsøg og hvis antenne skal forblive
kan man senere bruge rigtige kramper på træværket.
Jo mere jordnet man får etableret jo større er chancen
for at undgå tilfældige jordnet som centralvarme- og
vandsystemer bliver involveret som jordnet.
160 m har en tendens til at trække på alt hvad der lig-
ner jordnet i nærheden, og kan dermed bringe forstyr-
relse i andet elektronisk udstyr.
Konklusionen er at man, medmindre man har pladsen,
må prøve sig frem med det der er praktisk mulighed
for.
Ved valget af antenne skal man gå efter den mest
effektive.
Ved lodrette antenner, der er mindre end en kvart bøl-
gelængde, er den dårligste løsning den med en spole i
bunden, lidt bedre er det med forlængerspole i midten
af antennen, og endnu mere effektivitet får man ved
at toploade antennen.
Her er virkelig et område for den eksperimenterende
amatør!

Skærtorsdagstesten 2007.
Reglerne er uændret fra 2006, dvs de ændringer, der
blev indført sidste år er bibeholdt: invitation til dansk-
talende amatører udenfor OX-OY-OZ, afkortning til 2
perioder a 3 timer og angivelse af spotfrekvenser for
lettere at finde hinanden.
I år er det Færøerne, der står som arrangør og det er
OY9R Otto, som tager sig af det praktiske. Velkommen
til dig.

Siden den første Skærtorsdagstest i 1980 har den
færøske arrangør været OY1A, Arne, som nu har valgt
at trække sig tilbage. Vi siger tak for din indsats igen-
nem alle årene og alle meningsudvekslingerne.
Nu må vi så blot krydse fingre for at forholdene vil
være med os i år, de sidste år har de ikke været noget
at skrive hjem om.
Vi håber, læserne vil være med til at sprede budskabet
om, at testen er åben for danske amatører uden for
Rigsfællesskabet til potentielle deltagere.
Danske statsborgere eller dansktalende radioamatører
udenfor det danske rigsfællesskab inviteres til at del-
tage i Skærtorsdagstestem.
Der er i reglerne angivet centerfrekvenser for hvert
bånd. 
Deltagerne anmodes om efter behov at benytte fre-
kvenser så tæt på centerfrekvensen som det er praktisk
muligt. Man spreder sig fra de angivne centerfrekven-
ser efter behov.
Dette vil lette arbejdet med at finde de stationer, som
er aktive i testen.

OZ5DX, Hans

Regler for Skærtorsdagstesten.
Formål: Etablere så mange forbindelser som muligt
mellem de deltagende lande.
Ud over radioamatører på Grønland, Færøerne og i
Danmark inviteres danske eller dansktalende radioa-
matører i udlandet til at deltage.
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Testen arrangeres af OX, OY og OZ i nævnte rækkeføl-
ge.
I 2007 er det OY's tur.
Nuværende kontaktpersoner er OX3XR, OY9R og
OZ5DX.
Arrangør 2007: OY9R

Dato/ tid:
Skærtorsdag den 05 April 2007.
1. Periode: 12- 15 UTC
2. periode: 20- 23 UTC

Klasser:
A Single operatør.
B Single operatør (max 5W output)
C Klubstation og multioperatører (man kan ikke køre
fra sin egen QTH med et 

klubcall.)
D SWL

QSO'er:
Kun forbindelser ud over eget land tæller i testen.
HVER STATION MÅ KONTAKTES 1 GANG PR. BÅND/
MODE I HVER PERIODE.
VED OPKALD OPFORDRES UDENLANDSKE DANSK
TALENDENDE STATIONER TIL AT BRUGTE ADS EFTER
CALL.

Mode:
CW/ SSB/ RTTY

Bånd:
De normale HF- contestbånd fra 160- 10m (ikke WARC)
Centerfrekvenser:
CW: 1820, 3520, 7020, 14020, 21020 og 28020 kHz
SSB: 1845, 3720, 7065, 14180, 21180 og 28380 kHz
RTTY: 1840, 3585, 7035, 14085, 21085 og 28085 kHz

De angivne frekvenser er centerfrekvenser for aktivite-
ten--- efter behov benytter man frekvenser så tæt på
centerfrekvensen, som det er praktisk muligt.
Vi håber dette vil gøre det lettere at finde hinanden,
og gøre det lettere at høre om båndene er åbne.
Crossmode er ikke tilladt.
Inden der foretages båndskift bør frekvensen "tøm-
mes" for stationer.

Rapport:
RS(T) + løbende nr. startende med 001.
Opkald: CQ ADS (forkortelse af Alle Dansktalende Sta-
tioner) på CW og CQ Alle Dansktalende Stationer på
SSB.

Points: 1 point pr QSO på 20m, 2 point på 15/ 40m, 3
point på 10/ 80m og 4 point på 160m.
Score: Summen af QSO- points. Ingen multiplier.
Log:
A4- form med dato, tid, mode, kaldesignal, afsendt og
modtaget kode samt points og klasse.
Desuden regner hver deltager sine points ud.
Loggen skal være poststemplet senest 1 måned efter
testen, altså senest 05 Maj 2007
Logadresser:
E-LOG: <oy9r@yahoo.dk>
Papirlog:
Otto Rubeksen, OY9R, Vidargøta 52, FO-160 Argir,
Færøerne

Diplom til vinderen i hver klasse.

Resultaterne for SAC 2006.
Alle logge, 487 SSB og 801 CW, er kørt igennem log
check programmet lavet, og nu forbedret til det nær-
mest perfekte, af Thorval SM2EZT i samarbejde med
SM3CER.

Deltagerne i Scandinavian Cup udgøres af de skandi-
naviske lande, som har egen forening under IARU.
Finland er incl. Ålandsøerne og Market Reef.
Norge er incl. Jan Mayen, Svalbard og Bjørneøen.
Danmark er incl. Grønland.

Scandinavian Cup.

Land Total logs  Total Points
1. SWEDEN: 183 25121145
2. FINLAND: 93 23322650
3. NORWAY:  42     5405413
4. DENMARK:  26 1305395
5. ICELAND: 3 671074
6. FAEROE IS.: 3 465300

Log Check programmet er skruet sammen til at levere
en resultatliste efter Prefixer, og den kommer her for
CW og SSB:

CW.

Land logge     Point  
SWEDEN: 94    18841174
FINLAND: 55 14801320
NORWAY: 21 4589384
ALAND IS.: 3 1183111
DENMARK: 12 919650
ICELAND: 3 671074
FAEROE IS.: 2 464364
JAN MAYEN I: 0 0
MARKET REEF: 0 0
SVALBARD : 0 0
GREENLAND: 0 0

PHONE.

Land logge Point  
SWEDEN: 89 6279971
FINLAND: 38 6269611
ALAND IS.:  4 1068608
NORWAY:  12 747854
DENMARK:   14 385745
SVALBARD: 1 68175
FAEROE IS.: 1 936
JAN MAYEN I: 0 0
MARKET REEF: 0 0
GREENLAND: 0 0
ICELAND:  0 0

PLAQUE-WINNERS SAC 2006 

CW 
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:   OH2BH 
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:   LA6FJA 
Multi Op./Single TX/Multi Band:   OH1F 
Multi Op./Multi TX/Multi Band:   SK3W 

Resultater
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Contest setupet hos OH6LI

SSB
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:   OF6A 
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:   OH2U 
Multi Op./Single TX/Multi Band:   LN3Z 
Multi Op./Multi TX/Multi Band:   7S2E 

DANMARK
Logdata kommer i følgende rækkefølge:
Nr  Call QSO QSO-pMult Final score

CW.
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
1. OZ2TF 909 2.160 134 289.440 
2. OZ8SW 696 1.589 130 206.570 
3. OZ4O 432 968 90 87.120 
4. OZ4CF 96 225 30 6.750 
5. OZ1DGQ 23 54 15 810 

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
1. OZ5WQ 240 553 55 30.415 
2. OZ6TL 187 392 58 22.736 
3. OZ4FF 136 311 47 14.617 
4. OZ7YL 150 325 42 13.650 
5. OZ5UR 31 74 17 1.258 

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
1. OZ4RT 19 49 11 539 

Multi Op./Single TX:
1. OZ3RIN 815 1.905 129 245.745 

FÆRØERNE.
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
1. OY1CT 1.220 2.706 171 462.726 

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
1. OY4M 29 63 26 1.638 

SSB.
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
1. OZ5EV 339 792 91 72.072 
2. OZ0TE 318 674 94 63.356 
3. OZ1EO 13  28 8  224 

Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
1. OZ4NA 274 563 70 39.410 
2. OZ2DAN 195 391 64 25.024 
3. OZ1KKH 117 243 47 11.421 

4. OZ8SA 87 178 48 8.544 
5. OZ1KVM 66 138 40 5.520 
6. OZ6OQ 27 54 21 1.134 

Single Op./Single TX/Single Band/7 MHz:
1. OZ1ADL      234      474      34       16.116 

Single Op./Single TX/Single Band/14 MHz:
1. OZ1JVX 113 249 27 6.723 
2. OZ8RN 95 211 23 4.853 

Multi Op./Multi TX:
1. OZ5VEJ 193 393 53 20.829 

Multi Op./Single TX:
1. OZ3RIN 463 1.073 103 110.519 

Til behandling af papirlogge samt e-logge skrevet i for-
kerte formater har OZ4O og OZ5N været til stor hjælp. De
meldte sig beredvillige meget hurtigt efter min annonce-
ring om hjælp.
Vi kan tage til efterretning at websiden, der blev designet
til SAC Contesten, har været en succes, med mange positi-
ve reaktioner fra udlandet, og den er kommet for at blive.
Specielt har e-mail linken til mig været af stor værdi og har
bevirket at mange problemer har kunnet klares hurtigt.
En indikation af at siden også ses i udlandet fremgår af de
henvendelser, der er kommet omkring hjælp til loggen,
tidliger resultater, manglende plaquetter, diplomer og pla-
ceringer.
SM2EZT Thorval har opgraderet check programmet, så det
er bedre kørende end nogensinde. SM3CER har givet
samtlige logge de sidste tilpasning og kørt dem igennen
check programmet, så det endelige resultat forelå.
Alle skal have stor tak for jeres medvirken til en hurtig
præsentation af resultaterne for SAC 2006 . Kenneth
OZ1BIZ, som tog sig af opbygningen af websiden, som
han har lagt mange timer i at få organiseret.
Hvis du vil se flere resultater fra SAC 2006, så besøg
<saclogs.oz5wq.dk>, her er den samlede resultatliste med
oversigt over plaquetter, diplomers fordeling, billeder og
meget mere.

Antennerne hos OH6LI 

Logadresser:
CQ WW WPX SSB Contest <ssb@cqwpx.com>
Deadline 1 Maj 2007.
CQ WW WPX CW Contest <cw@cqwpx.com>
Deadlin 1 Juli 2007.
ARRL <DXCW@arrl.org>
Deadline 19 Marts 2007
ARRL <DXPhone@arrl.org>
Deadline 3 April 2007

Det var alt for dennegang
73 Peter OZ5WQ/ OZ7TTT
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HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, 
Lind, 7400 Herning
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest FEB

CW Points Multi Score
1 OZ5RM 77 21 1617
2 OZ4QX 72 20 1440
3 OZ1IVA 61 22 1342
4 OZ1LJ 53 17 901
5 OZ7OG 25 7 175
6 OZ1JFK 19 7 133

Klub cw
1 OZ7SKV 93 27 2511
2 OZ8SMA 71 22 1562
3 OZ1SDB 71 19 1349
4 OZ2NYB 61 18 1098

Fone
1 OZ2PBS 214 31 6634
2 OZ8DK 211 31 6541
3 OZ8SA 197 32 6304
4 OZ1XV 194 32 6208
5 OZ9QQ 185 29 5365
6 OZ5VY 173 29 5017
7 OZ0CP 143 30 4290
8 OZ0PL 153 28 4284
9 OZ6KH 143 29 4147

10 OZ4NA 147 28 4116
11 OZ1IWJ 145 26 3770
12 OZ2JA 126 28 3528
13 OZ3Z 128 27 3456
14 OZ1LJ 118 25 2950
15 OZ4QX 109 24 2616
16 OZ7MKS 105 24 2520
17 OZ9HMN 94 21 1974
18 OZ6VG 87 22 1914
19 OZ8GT 84 21 1764
20 OZ9IS 66 19 1254
21 OZ9FL 57 18 1026
22 OZ7OG 42 14 588
23 OZ6MU 35 14 490
24 OZ8AGB 36 13 468
25 OZ1AWG 45 9 405
26 OZ1IVA 18 8 144

Klub fone
1 OZ7SKV 238 32 7616
2 OZ1SDB 217 28 6076
3 OZ2NYB 128 25 3200
4 OZ5VEJ 106 24 2544
5 OZ8SMA 70 21 1470

QRP cw
1 OZ1IKW 127 25 3175

2 OZ8PG 123 22 2706
3 OZ1GX 94 21 1974
4 OZ5JC 93 20 1860
5 OZ9KC 62 16 992
6 OZ8T 30 6 180

QRP fone
1 OZ8PG 233 26 6058
2 OZ1GX 201 27 5427
3 OZ1GDI 181 26 4706
4 OZ8GW 184 25 4600
5 OZ1IKW 201 22 4422
6 OZ5AEV 121 16 1936
7 OZ8T 46 9 414

10m. aktivitetstest FEB

Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ4DR 10 4 4377
2 OZ7HX 4 2 1266
3 OZ4QX 6 2 1255
4 OZ2PBS 5 2 1236
5 OZ4TP 2 2 1049

Klasse B.
SSB
1 OZ4DR 13 6 7430
2 OZ8SA 8 5 3323
3 OZ1GX 7 3 2064
4 OZ1DC 4 2 1194
5 OZ2PBS 5 2 1181
6 OZ9FL 3 2 1150
7 OZ0PL 4 2 1101
8 OZ9HMN 4 2 1097
9 OZ4TP 2 1 590

10 OZ7HX 1 1 555

Klasse C.
FM
1 OZ8SA 5 3 1758
2 OZ9FL 2 2 1053
3 OZ9HMN 2 2 1041
4 OZ2PBS 1 1 527

Klasse D.
Dig.
1 OZ2PBS 2 2 1075

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ4DR 4377 7430 0 0 11807
2 OZ8SA 0 3323 1758 0 5081



Pokaloverrækkelse

OZ0KE og OZ0BB studerer pokalen

Lørdag d. 9 -12 fik EDR -Morsø afd. overrakt EDR's van-
dre pokal for bedste placering i årets Hf -fielday. Poka-
len blev overrakt i festlige omgivelser ved klubbens
Julefrokost. Det er nu 4. gang pokalen står i Kreds 7 to
gange i Esbjerg og to gange på Morsø.
Tillykke til hele holdet på Mors.

Vy 73 de OZ3MC Martin
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3 OZ2PBS 1236 1181 527 1075 4019
4 OZ9FL 0 1150 1053 0 2203
5 OZ9HMN 0 1097 1041 0 2138
6 OZ7HX 1266 555 0 0 1821
7 OZ4TP 1049 590 0 0 1639

Så kom vi i gang med 80 meter testerne i år, og jeg skal
da lige love for at det var en debut der ville noget. Rig-
tig mange deltagere, hvoraf mange var nogen der ikke
havde deltaget før. Velkommen til dem. Det er glæde-
ligt at der er nye der har lyst til at deltage. Jeg håber I
holder ved og deltager næste gang igen. Der var også
flere  klubstationer denne gang. Herligt! Bliv endelig
ved. 
Der var jo lidt trængsel på båndet, da der samtidig blev
afviklet  et "QSO-party" i Tyskland, men vi er jo gode
lyttere, så det kunne jo ikke genere os ret meget. Det
gik jo fint.
De nye multiplier så heller ikke ud til at give proble-
mer, men jeg har dog sjældent set så mange trykfejl i
loggene. Nå det sker jo en gang imellem, men husk
lige at kigge loggen  igennem en ekstra gang, inden i
sender den. Apropos logs, så manglede jeg flere logs
denne gang. Det er jeg da lidt ked af. Når i nu er med,
så send mig lige en mail med loggen vedheftet. Det er
da nemt, -ik'?
Var der gang i 80 meter testen så var der til gengæld
ikke så meget gang i 10 meter testen denne gang. Vi
skal jo nok regne med, at det varer noget endnu inden
forholdene bliver gode, men vi har da lov at håbe på
små mirakler ind imellem.
Som noget nyt i år vil der en gang imellem her i spal-
ten komme et billede og en kort omtale af en af test-
deltagerne. Denne gang fra OZ7SKV i Skive med
OZ3MC ved radioen. Så vidt jeg kan se, er han i gang
med en 80m test.

Skiveafdelingen  er så heldig at have flere lokaler. Et
ved Tambohus og et i Kjeldbjerg. Der køres både HF og
VHF/UHF. Afdelingen deltager i VHF/UHF testerne fra
Kjeldbjerg . Der har de en mast på 45 meter stående 50
meter o/havet med antenner. 2x9 elm. VHF og 1x21
elm. UHF + en VHF/UHF GP og en 80 meter dipol til HF
testen, så de er godt kørende. Der er klubaften hver
mandag kl. 19.00. Det er en afdeling med  en stor akti-
vitet. Alle er velkommen til at kigge forbi.

Vi høres ved igen på 80 meter den 1. april, og i 10
meter testen den 5, april.  Det falder for begge testers
vedkommende sammen med begyndelsen på Påsken.
Så husk lige Skærtorsdagstesten.
Det er også den 5. april. 

Vy 73 de 
Gunnar
OZ1GX

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

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

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

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

Teknisk stof til:
Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA

Afdelingsnyheder til:
Ellen Sofie OZ1CRY

Amatørannoncer til:
EDR’s kontor

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

Kommercielle annoncer til:
Annonceafdelingen ved OZ3BH

Se adressene forrest i bladet

OZ spot
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DX-ing og DX-nyt
Bo Søgård, OZ8ABE
Kettegård Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre
E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Redaktion:

Løst og fast.
Kosovo er en potentielt ny DXCC entity, ud fra seneste
forlydender ser det ud til kun at være et spørgsmål om
tid før Kosovo bliver nummer 338 i rækken af lande vi
kan jagte.  Afvent nyt fra FN.  Kosovo ligger rent prop-
agation mæssigt lige til højrebenet for os i OZ og vil
være til at køre på alle HF bånd selv med et ganske
beskedent setup.  

Så ligger det fast at der bliver DX-møde i Danish DX
Group regi i Odense 21/4 med LA6VM som hoved
attraktion, der vil fortælle om den suveræne ekspedi-
tion til Peter 1. øen.  Foredraget begynder kl. 13.15 og
vil være suppleret med video fra ekspeditionen.
Mødet bliver afholdt i FKS-hallen, møderum 3, Trane-
højen 5, 5250 Odense SV.  Du kan finde diverse opda-
teringer og kørevejledning på http://www.ddxg.dk
Hvad enten du er medlem af Danish DX Group eller ej
så skal du tilmelde dig hos OZ1ACB på tlf. 44 85 25 30
eller via mail.
Kan du slet ikke få nok af 3Y operationen er der mulig-
hed for at høre Erling 14-15/4 i Norge, sammen med
forelæsning om pålideligheden af og hvordan propa-
gation værktøjer skal benyttes med basis af åbninger-
ne til 3Y.  Endelig håber de i den norske DX gruppe
også at få en af deltagerne fra nys overståede VU7
operation.  Der kommer sikkert nærmere info på
http://www.ladxg.tk/ ellers kontakt LA5HE.

VU7RG ekspeditionen blev en solid succes, det er impo-
nerende at man kan køre med 3 stationer på selv en så
smalt bånd som 30m.  At man på nær VU7MY operati-
onen holdt sig til et fælles kaldesignal har nok betydet 

VU7RG statestik

at der var en del færre dupes end vi så i VU7LD/hjem-
mecall operationen.  Det er dog stadig trist at se at selv
gamle DX'ere i EU skal lave 5 kontakter på samme
bånd/mode inden de stopper.  Selv om en QSO ikke
tager mange sekunder så hvis der er 100 stationer der
skal køre den igen og igen så tager det hurtigt et par
timer hvor andre kunne have haft chancen.  

VU7RG blev kørt fra OZ fra 10 - 160m og hørt med
gode signaler på alle bånd med undtagelse af 10m,
hvor de kun blev hørt 2 eller 3 dage her.  Igen havde
syd og mellem EU bedre skip på de høje bånd mens det
så ud til at vi havde de bedste forhold på de lave bånd.

På 9 dage fik de kørt knap 100.000 QSO'er og det er vel
ganske fint i det mørke minimum.  QSO'erne var for-
delt med flest på 40m og næsten samme antal på 15,
17 og 20m og færrest på 10m.  EU har snuppet over
halvdelen af alle QSO'er og ca. 10% nordamerikanere
kom i log.  Som ved de fleste nyere DX ekspeditioner
bemærkes det at 65% af alle QSO'er var på CW !  Nej
CW er ikke stendød.  
En ny feature er at der er opregnet antal QSO'er pr dag
og de toppede på dag 4 med knap 14.000 QSO'er.  Her
er pileup tyndet lidt ud så det er nemmere at pille et
kaldesignal ud af mængden men der er stadig så man-
ge der kalder, at de ikke kalder forgæves.  Mange, i
vores ende af pileup, har så meget is i maven at de ven-
ter med at kalde til den første bølge har lagt sig.  Det
er til tider en farlig taktik, hvis der pludselig opstår
problemer og de må slutte før beregnet eller vi får en
omgang aurora.  
Operatørerne bliver efterhånden udmattede, hvorfor
der vil komme flere fejl i loggen efterhånden som
tiden går, husk at der er varmt på VU7.  Selv en rutine-
ret ræv som vores gode ven Sigi loggede alle 17m RTTY
QSO'erne som 30m QSO'er.  
Der kan også spille andre ting ind såsom planlagte
arrangementer som de skulle deltage i forbindelse
med selve HAMfest som også vil få antal QSO'er på den
pågældende dag til at være lidt lavere. 
Så er det "bare" op til DL4KQ og GDXF at få ordnet
QSL kortene til os i EU.  Tak for en flot ekspedition.

Der er igen i år lavet en top 10 over de mest Wanted
DXCC entities:
1) Scarborough Reef (BS7)    6) Glorioso      (FR/G)
2) Laccadives       (VU7)    7) Bouvet        (3Y/B)
3) North Korea      (P5)     8) Desecheo      (KP5)
4) Yemen            (7O)     9) Marion Island (ZS8)
5) Navassa Island   (KP1)   10) Heard Island  (VK0/H)

Nummer 2 på listen vil tage et ordentlig dyk næste år
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For nogle år siden kom der en række nye kategorier ind i WWV rapporterne fra Boulder, Colorado, her tænker jeg
på G, S og R kategorier 1 -5.  
De blev beskrevet her i OZ men der blev ikke sat i direkte sammenhæng med deres indflydelse her på jorden.

Geomagnetiske storme:

Skala Beskrivelse Effekt Kp værdi Hyppighed
G5 Ekstrem El forsyning: store problemer med at holde spændingsleverancen sta- Kp=9 4 x cycle

bil, el systemer kan kollapse.  Transformatorer kan blive ødelagt.
Andre systemer: El-ledninger kan komme op på flere hundrede Am-
pere, HF radio forhold kan være væk i større områder i en til to dage.
Satellit navigation kan være ringe i flere dage. Lav frekvens radiona-
vigation kan være væk i flere timer og aurora kan ses helt ned til 40.
breddegrad.

G4 Kraftig El forsyning: store problemer med at holde spændingsleverancen sta- Kp=8 100 x cycle
bil.  Sikkerhedssystemer vil fejlagtigt frakoble.
Andre systemer: HF radio forhold og satellit navigation kan være ringe
i flere timer.  Lav frekvens radio navigation kan blive afbrudt.
Aurora kan ses ned til 45. breddegrad.

G3 Stærk El forsyning: regulering af spænding kan være nødvendig.  Der kan Kp=7 200 x cycle
opstå falske alarmer på sikkerhedssystemer. (130 dage)
Andre systemer: kortvarige problemer med satellit og lav frekvens
navigation.  HF radio forhold kan blive påvirket.  Aurora kan ses til 50.
breddegrad.

G2 Moderat El forsyning: El systemer i nordlige områder kan opleve alarmer. Kp=6 600 x cycle
Ved længere tids påvirkning kan der forekomme skader på transfor- (130 dage)

matorer.
Andre systemer: HF radio forhold vil være påvirkede på nordlige bred
degrader.  Aurora kan opleves til 55 breddegrad.

G1 Mindre El forsyning: svag påvirkning på ledningsnettet. Kp=5 1700 x cycle
Andre systemer: Aurora synlig i nordlige egne.

Solar Radiation Storme:

S5 Ekstrem Biologisk: Meget kraftig strålingsfare for astronauter, passager og 10 * 5 < 1 x cycle
personale på flyvninger i høj højde og høj breddegrad.
Andre systemer: komplet blackout af HF kommunikation over polerne.
Manglende eller fejlbehæftede positions angivelser i flere dage.

S4 Kraftig Biologisk: Strålingsfare for astronauter, passagerer og personale-på 10 *4 3 x cycle
flyvninger i høj højde og høj breddegrad.
Andre systemer: Blackout af HF kommunikation over polerne.  Mang-
lende eller fejlbehæftede positions angivelser i flere dage.

S3 Stærk Biologisk: som under S4 10 * 3 10 x cycle
Andre systemer: Forringede HF forhold over polerne.  Fejlbehæftede
navigations informationer.

S2 Moderat Biologisk: Som under S4 10 * 2 25 x cycle
Andre systemer: Indflydelse på HF forholdene over polerne.  
Fejlbehæftede navigations informationer på høje breddegrader.

S1 Mindre Biologisk: ingen 10 * 1 50 x cycle
Andre systemer: Mindre påvirkning på HF forholdene omkring 
polerne. 

Radio Blackouts:

R5 Ekstrem HF Radio: Komplet HF radio blackout på den side af jorden  med X20 < 1 x cycle
dagslys. Kan vare op tii flere timer.

R4 Kraftig HF Radio: HF radio blackout i en til to timer. X10 8 x cycle
R3 Stærk HF Radio: Større områder i dagslys kan opleve radio blackout i en time. X1 175 x cycle
R2 Moderat HF Radio: Begrænset blackout i dagtimerne Der kan vare i ti minutter M5 350 x cycle
R1 Mindre HF Radio: Mindre udfald på HF båndene i dagtimerne M1 2000 x cyc

kilde NOAA
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og sikkert ryge ud af top 10.  Se længere nede i teksten
om at nummer 1 på listen bliver aktiv i april.  Det skal
bemærkes at KH8S ikke er med men den kommer også
i luften i april.  Så du kan allerede nu stryge alle afta-
ler i den måned for der skal køres radio.

Kniber det med at komme igennem på 80m så har
OZ6AGD fundet en løsning på nettet.   7J4AAL har
lavet en 5 elementet full size til båndet og det skulle
efter sigende være verdens største 80m antenne med
en bom længde på 42m.  Bemærk manden der står på
bommen.  Hvis nogen har lyst til at bygge en antenne
som denne, så lad os høre hvad svar du fik fra teknisk
forvaltning i din kommune.

Der går nu rygter om at en dollaren fremover bliver en
mønt.  Der har efterfølgende været en protest storm,
så afvent videre informationer.

OZ4ACK har sendt en link:
http://qsonet.com:80/programs.html 

hvorfra man kan blive aktiv på de fem gamle bånd fra
Canada via Internettet.  Der er 90 dages gratis prøve-
tid, derefter koster det penge. 
Der ligger en manual på hjemmesiden, men må erken-
de at jeg ikke har prøvet.  Det kræver stadig en ama-
tørlicens samt en registrering hos VE3EFC. 

Internet radio

Forholdene i den kommende periode skulle gerne bli-
ve gode når man tager de få solpletter i betragtning.
Omkring jævndøgn er der de bedste muligheder for
lange forbindelser på såvel høje som lave bånd.  Jeg
har før skrevet at chancerne for større udbrud på Solen
er lav hvor vi er i minimum,  men der kommer lige en
hilsen en gang i mellem.  Det ser ud til at det begynder
at gå den rigtige vej med solplet antallet og det kan
måske allerede mærkes når vi kommer til efteråret.
Optimist har man vel lov at være.  10 og 12m kan kun
overraske positivt når man ikke forventer det store, så
pludselig kan der være en Asien, Afrika eller Amerika

åbningen.  I skrivende stund dvs. medio februar sker
der nu ikke alverden på hverken 10 og 12m.  Kommer
der en ekspedition i gang fra alt andet end Stillehavet
er der chancer, se bare XT2 og VU7.   

Der vil også være gode og dårlige dage, så når du
eventuelt kigger i prognosen for den kommende peri-
ode, skal du huske på at det hele er beregnet på et
middeltal over de forventede middeltal gældende for
perioden.  Lidt mere klart formuleret vil det forvente-
de solplet antal variere fra 26 til 0.  I mere ekstreme
tilfælde kan den ryge højere op end de 26, men det vil
ofte være forbundet med et udbrud der medfører
absorption og så er det høje solplet antal ikke til
meget nytte.  De lave bånd vil være så rolige rent
støjmæssigt som de nu kan blive, så det er bare at klø
på og få drejet på VFO'en. Inden længe er det sommer
med torden og static, så det er nu det sker.

Der har været mange klumper på www.qsl.net så jeg
har fået lavet en ny hjemmeside på http://oz8abe.dk
hvor der også er de links nævnt her i OZ fremover.  Der
er automatisk transfer til den nye hjemmeside fra den
gamle, du vil med fordel kunne bookmark den nye
med det samme.  Det går samtidigt i raketfart sam-
menlignet med www.qsl.net.  Sidst nævnte vil ikke bli-
ve opdateret mere.

Husk at du kan finde alle links omtalt her i spalten på
http://oz8abe.dk/links.html bemærk den nye URL.

A2 - Botswana.
K5LBU har nu fundet et godt QTH at køre ekspedition
fra i løbet af sommeren.  Der forventes aktivitet fra 5 -
20/7 men der mangler stadig to operatører i teamet.
Alt du skal medbringe, udover pileup erfaring, er en
laptop til at logge QSO'er på og noget tøj, resten er
ordnet.  Frosty regner med at hver deltager får sit eget
A2 kaldesignal og at man kører med et fælles kalde-
signal når man deltager i IARU contesten.  Er du inter-
esseret i en af de sidste to pladser så kontakt Frosty.

BS7 - Scarborough Reef.
N1DG oplyser at sidst i april vil der komme aktivitet
herfra.  Det har taget 3 år at få samlet alle tilladelser-
ne og nu er det på tide at et større internationalt team
kommer i gang derfra.  Som alle ved består Scarborou-
gh Reef bare af en samling småøer, hvor der er så lidt
plads at man kun kan være på øerne mens man kører
radio.  Det er heller ikke nemt at komme til øerne og
Don skriver at han håber på økonomisk støtte fra DX
samfundet.  Det forventes at ekspeditionen kommer til
at vare 10 dage.  BS7 blev vist kun kørt på de gamle
bånd fra OZ fra 15-40m tilbage i 1997 så der bliver
noget at jagte for alle.  Med ca. 25.000 QSO'er kørt på
de to godkendte ekspeditioner der har været fra BS7
bliver der med sikkerhed en voldsom pileup og japa-
nerne ligger godt til på alle bånd.  Derfor kan vi for-
vente at det bliver meget svært at få kørt dem, selv om
det allerede nu tegner til at der kommer rigtig rutine-
rede operatører med.  Den sidste operation blev lukket
efter kun tre døgn, da den filippinske flåde dukkede
op.  Tiden vil vise om de territoriale stridigheder er
afklaret, men et råd er at kalde fra dag et.  Husk at hvis
du allerede har den på et bånd/mode så udvis amatør-
sind og giv andre en chance.  Der er oprettet en hjem-
meside på http://www.BS7H.com og det kunne tyde på
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at kaldesignalet bliver det samme som tidligere.  Der
ser desværre kun ud til at være to europæere i teamet
ellers primært kinesere og amerikanere.  I skrivende
stund handler hjemmesiden mest om hvordan du øko-
nomisk kan støtte operationen.  De forventer at blive
QRV fra 10 - 160m på CW, SSB og RTTY og endelig er
KU9C QSL manager.

Afrika.
HA3AUI vil være QRV fra enten Senegal eller Guinea-
Bissau frem til mindst 30/4.  Peter plejer at være meget
QRV på digimodes og lidt på SSB.  Der er en hjemmesi-
de under konstruktion på http://cqafrica.net/# 

C6 - Bahamas.
W1CGT bliver aktiv som C6AWN 19 - 26/3 primært på
20 og 40m SSB.
W2IRT vil være QRV på 17, 20 og 40m på SSB, CW og
RTTY 24/2 - 2-3 QSL via LOTW eller hjemmecall.

CN - Morocco.
W7EJ er igen aktiv i WPX SSB contesten ultimo marts.
Denne gang er det udelukkende  160m i testen men
han vil udenfor testen være aktiv på alle bånd.

E5 - South Cook.
G3PJT skulle være QRV som E51PJT et par dage mere
herfra.  Propagation til E5 er ikke nemme, men da Bob
primært kører CW skulle der være en chance.  QSL via
hans hjemmecall.

GJ

GJ - Jersey.
K8PT og K3PLV er QRV herfra frem til 22/3 fra 6 - 160m
på CW, SSB og RTTY.  De vil have fokus på de lave bånd.
Der er en hjemmeside på :
http://users.adelphia.net/~crahill/  
De har været der nogle gange før, så de kender alt til
området.

GU - Guernsey.
2E0WMG er QRV som 2U0WMG 19 - 23/3 og vil være
aktiv på alle HF bånd.

HK - Columbia.
HK3JCL (DL8LRF) er QRV indtil ultimo april på SSB.  QSL
via hjemmecall.

J5 - Guinea Bissau.
F6BUM bliver QRV frem til 27/3 som J5BI fra AF-20 på

CW, SSB, RTTY og SSTV fra 10 - 40m.  Han vil benytte
100W og dipol antenner.  QSL via hans hjemmecall.  Du
kan se mere på http://www.f6bum.net/ 

J6 - St. Lucia.
Fra 1 - 13/4 er WB5ZAM QRV som J68WI på alle HF
bånd CW og SSB.  QSL via hans hjemmecall.

KH8SI - Swains.
5 - 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.  De vil være QRV fra 10 -
160m på CW, SSB, digimodes og SSTV.  Du kan se mere
på http://www.yt1ad.info/n8s/index.html

OJ0 - Market Reef.
1 - 7/7 vil 4 operatører køre herfra fra 2 - 160m på CW,
SSB samt digimodes.  Der skulle komme flere oplysnin-
ger når vi nærmere os sommeren.

PJ7 - St. Maarten.
W8EB og XYL W8DVC er QRV frem til 25/3 fra 10 -
160m på CW, SSB samt digimode med PJ7/ på deres kal-
designal.  QSL via W8EB.

TZ-teamet

ST - Sudan.
ST2R skulle være i luften indtil april måned. QSL via
S57DX.

SU - Egypt.
DL1BDF er QRV de næste mange år herfra.  Han vil pri-
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mært være QRV på 20 og 40m på digimodes samt SSTV.  

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 2 -
7/4 2007 fra 10 - 160m på CW, SSB samt digimodes.  De
forventer at være i luften med 2 stationer døgnet
rundt under deres ophold. Hjemmeside er der kommet
nu på http://mali2007.obox.be:80/  

6W

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

ZL8 - Kermadec.
ZL3CW skulle blive aktiv herfra i 5 dage ultimo marts.
Han tager ZL1GO med og de vil køre som ZM8CW og
ZL8GO.  Det plejer at være CW og ikke altid favorable
tidspunkter i forhold til EU.

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.  Budgettet
ligger på over 70.000 Euro, så hvis du kan hjælpe er det
meget kærkomment.  
Der er nu en hjemmeside på 

http://3b6.godx.eu
hvor du kan se hvordan gruppen støttes.  Det er nogle
rutinerede operatører der har kørt fra mange DXCC
entities jorden rundt.

Et stort internationalt team bliver aktive i september
og regner med at de på 3 uger skulle køre over 100.000
QSO'er trods den polske operation sikkert tager top-
pen af pileup.  Det bliver en stor operation med op til
12 stationer i gang på samme tid.

3DA -Swaziland.
Et stort irsk team vil køre 16 -25/3 fra Swaziland.  Du
kan se mere på: 

http://uk.groups.yahoo.com/group/AFRI75/ 
5U5U skulle være aktiv nu og vil være det med jævne
mellemrum hen over året.  Christian har tidligere kørt
som TZ9A og forventer at blive aktiv på alle bånd på
SSB.

9M4

3W - Vietnam.
XV1X Eddy er tilbage i Vietnam.  På
http://3w3w.ok1jr.com/photo.html kan du se hvordan
de kørte CQWW 160m derfra.

5N - Nigeria.
5N2/SQ8JCA er QRV frem til juni fra 6 - 80m på SSB.
QSL via hjemmecall.

5T - Mauritania.
F8PDR er QRV et par måneder mere herfra  hvor der vil
være fokus på 80 og 160m.  Kaldesignalet er 5T5DY og
QSL via hjemmecall.

6W - Senegal.
Frem til 23/3 (se også J5) vil DL7CM og et team aktive-
re Senegal med 6W/ på deres kaldesignal.   De vil i
samme tidsrum være QRV med en afstikker til J5 med
kaldesignalet J5UAR.  Der skulle blive aktivitet fra 6 -
160m på CW, SSB og digimode.  Der er en hjemmeside
på http://www.qsl.net/dl7cm/6W/6W.htm

AF 020

9G - Ghana.
IK2BTI er QRV fra Ghana så snart han har fået sin licens
i hus.  Det er planerne at køre CW og SSB og han vil
være der i flere måneder.

9M0 - Spratly.
Frem til 20/3 vil der igen være aktivitet fra Spratly med
kaldesignalet 9M4SDX.  Teamet vil bestå af 20 opera-
tører (fra JA og 9M) og køre med 2 - 4 stationer 24
timer i døgnet.  Forvent aktivitet på alle bånd og
modes.    Du kan se mere på:

http://island.geocities.jp/layang9m4sdx/ 
QSL via 9M2TO.
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Udbredelsesforhold

Måned: mar/apr     Solplettal   Max: 26    Min: 0 Snit: 13
(tid: z, bånd: m)    OZ SR: 04:50 SS: 17:42  (1/4 2007)
pfx sr ss 10 12 15 17 20 30 40 80 160
BS7 22:08 10:18 - - 8-15 8-18 10-19 12-23 16-23 17-22 19-21
C6 11:01 23:17 - - 15-20 13-22 11-23 24h 21-8 23-6 1-4
KH8S 17:30 05:20 - - 11-12 8-14 5-17 7-16 15-16 - -
ST 03:55 16:04 - - 10-15 7-19 7-21 24h 16-5 17-4 19-3

9N - Nepal.
9N7JO vil være QRV i løbet af 2007 på alle HF bånd og
på CW, SSB og digimode.  QSL via Stigs adresse i Thai-
land.  9N7JO og 9N1AA håber på at kunne etablere en
klubstation i landet i 9N1MM's ånd om at lade mange

komme til at køre amatørradio i landet.  Charles
K4VUD har lovet flere informationer senere på året.

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

De nævnte forhandlinger med Generaldirektorater for
Post- og Telegrafvæsnet kom der nu ikke noget ud af!
De Danske amatører måtte vente til 1990 med at få
adgang til 50 MHz, og i 20023 kom så tilladelsen til 70
MHz.
Det må retfærdigvis nævnes at tilladelserne kun var
midlertidige og blev inddraget med udgangen af 1958.

Med undtagelse af Storbritannien og Irland, der af
uransagelige årsager bevarede adgangen til disse bånd
og dermed også var medvirkende til at det meste af
Europa i  firserne og halvfemserne, efterhånden fik 50
MHz som et regulært amatørbånd, og at stadig flere
lande nu får adgang til 70 MHz.

OZ7IS, Ivan.

I det Internationale Geofysiske År 

- Blev der forsket i andet end udbredelse via Aurora.
Der blev også forsket i radiobølgernes udbredelsesfor-
hold i al almindelighed.

Til det formål udstedte en lang række Europæiske lan-
de særtilladelser, således at licenserede radioamatører
kunne benytte VHF frekvenser i et område de normalt
ellers ikke havde adgang til.
Nedenstående notits stod at læse i OZ i 1957:

OZ spot

OZ spot
Redaktionen har modtaget følgende, der viser, at
begrebet “Ham Spirit” stadg eksisterer:
Tak Danmark!
En weekend nyligen var det rumänsk contest på 80
meter och hörde massa rumänska stationer på en fre-
kvens men på samma frekvens var även danska sända-
ramatörer. Jag frågade snällt om de kunde vara hyg-
gliga att flytta sig längre upp på bandet, och jag trod-

de inte mina öron när de svarade att de skulle fråga de
övriga i ringen. Dom svarade strax att dom skulle flyt-
ta i frekvens och önskade mig lycka till på testen. Det
kan man kalla trevligt uppträdande. Efter 20 år som
aktiv amatör när man bara hör otrevliga kommentar så
blev jag mycket förvånad över danskarnas trevliga sätt.
Hjärtligt tack! 

73/88/SM4VPZ, Lily
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VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

OZ7IGY - 50 år i luften! Det må fejres!
I det Internationale Geofysiske År, 1957 - 1958, skete der mange spændene ting, bl.a.: 

- Russerne sendte Sputnik op.
- Den første danske datamaskine, DASK, så dagens lys,
- Og en række Europæiske lande fik forsøgsvis adgang til 50 og/eller 70 MHz båndene.

(Det var som bekendt kun de færreste af dem, der fik lov at blive på disse frekvenser, dengang!)
I Danmark fik vi slet ikke lov, men i stedet udtænkte 2-meter-klubben, i samarbejde med EDR, et andet spek-
takulært projekt: OZ7IGY, det første VHF-amatørradiofyr.
Men det er måske nok gået op for nogen af bladets læsere i løbet af de seneste måneder?

Selve jubilæet, som officielt er d. 30. marts, vil blive markeret på flere andre måder end de talrige spaltemilli-
meter, der har været skrevet her i bladet:

• Fra den 23. marts og frem til den 31. marts vil fyrene på 144 og 432 MHz blive lukket ned for at
give plads til to-vejs radioaktivitet fra OZ7IGYs qth i Jystrup. Der vil blive anvendt samme effekt
som fyrene kører med til dagligt, ca. 25 watt, ssb eller cw, - og det vil være de på stedet værende
rundstrålende antenner, der bruges. På hverdage vil der være aktivitet i tidsrummet ca. 16 - 22 UTC
og i weekenderne ca. 08 - 22 UTC. Alle forbindelser vil blive bekræftet med et QSL kort.

Har du lyst til at være operatør på OZ7IGY, så skriv til OZ2UD: ernst@thorsager.org 
• De to originale 144 og 432 MHz radiofyr, der indtil for nylig har stået på det nu nedlagte Radioa-

matørernes Museum på Theklavej, har OZ9AC "støvet af", og de vil i samme tidsrum blive aktive-
ret fra deres oprindelige udgangspunkt i Københavns Sydhavn.

• Der er blevet trykt en nydelig jubilæums-t-shirt, kongeblå med hvidt tryk på ryggen, i alle gæng-
se størrelser. De koster 100 kr. stykket, og pengene går ubeskåret til OZ7IGYs drift idet omkost-
ningerne til fremstillingen er blevet dækket af "70MHz transverter-fonden".

• Den 31. marts vil EDR afholde en åben reception, i Jystrup, for at markere jubilæet, men derom fin-
des der mere information andetsteds.

Hvis man ønsker at melde sig ind i OZ7IGYs støtteforening (det koster 150 kr. i 2007) eller at erhverve sig en t-
shirt, kan man overføre beløbet til DAVUS kasserer på konto: 6610-4243437.
Husk at skrive afsender og hvad beløbet skal dække!
Kik ind på hjemmesiden: www.oz7igy.dk  Du kan også skrive til os: oz7igy@qrz.dk

Vy 73 de Ivan, OZ7IS.

Kommentarer til DX-rekordlisten på næste side:
Siden sidste offentliggørelse her i VHF-spalten af den
danske distancerekordliste for frekvenser over 50 MHz
er der kommet en del ændringer. Desuden har jeg
rekalkuleret alle distancer baseret på Maidenhead
lokatorer v.h.a. programmet LocCalc. Programmet er
FreeWare og kan downloades fra OZ2M's hjemmeside
http://rudius.net/oz2m/. Programmet kan beregne
afstande mellem to lokatorer på to måder, - i LocCalc
kaldet WGS84 hhv. Spheric. WGS84-beregningsmeto-
den er baseret på Vincenty's inverse ellipsoide algorit-
me, der tager hensyn til at jorden ikke har en perfekt
kugleform, medens Spheric-metoden forudsætter at
jorden er en perfekt kugle med en konstant radius. Jeg

har baseret beregningerne af afstandene i listen på
WGS84.
Listen er baseret på rapporteringer til VHF-redaktio-
nen. Der er ikke stillet krav om bekræftelse i form af
QSL eller lignende. Oplysninger om rettelser og even-
tuelle nye rekorder modtages med taknemmelighed.
DX-rekordlisten findes også på VHF-udvalgets hjem-
meside www.vushf.dk . Vælg "Toplist/Firsts" og deref-
ter "OZ DX Records".

Nye DX-verdensrekorder
En 144 MHz EME-QSO mellem CT1HZE/DL8HZC
(IM57NH) og ZL1IU (RF64VR) menes at være en ny DX
verdensrekord på dette bånd. 
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Danske VHF/UHF/SHF/EHF DX-rekorder
pr. 16.2.2007

Bånd: Prop. Call A Loc. A Call B Loc. B Date UTC km
50 MHz: Es OZ9PP JO47VA JH7XRZ QM09MV 06-06-21 0725 8337

Aurora OZ1DJJ JO65HP UT5JAJ KN64SM 03-11-20 1932 1929
AE OZ9PP JO47VA JH7XRZ QM09MV 06-06-21 0725 8337
MS OZ1IEP JO55XU EH1TA IN63BD 95-08-22 1913 2002
F2 OZ1LO JO55VC VK3AMK QF21NT 91-10-18 0738 16076
TEP OZ1KEF JO56BC ZR6ZL KG33VE 01-10-03 1804 9339
MB OZ5IQ JO65AO W6JKV CM87MM 93-10-10 1321 8840

70 MHz: Tropo OZ1DJJ JO65HP G0IUE IO81WJ 03-08-02 0001 1084
Es OZ1DJJ JO65HP CU8AO HM49KL 06-06-03 1357 3667
Aurora OZ1DJJ JO65HP G3UVR IO83KH 03-10-29 1849 1051
AE OZ1DJJ JO65HP GM3WYL IO75WW 03-08-18 2156 1049
MS OZ1DJJ JO65HP EI3IO IO63WF 03-08-12 1341 1242

144 MHz: Tropo OZ1EYE JO56AL UA6BAQ KN93TL 85-10-26 1518 2536
Aurora OZ1LPR JO44UW RA3QTT LO01GQ 03-10-31 0122 2069
Es OZ1ELF JO45TL EA8BEX IL27GX 86-07-12 0844 3656
MS OZ1IUK GQ73j UA4CDT YL01e 84-08-11 2344 2345

OZ1FDH GP22c UA6YB TD10c 94-08-12 ???? 2347
MB OZ1LPR JO44UW ZL2DX RE78RR 06-12-29 1135 18163

432 MHz: Tropo OZ2OE JO45VV UA6LGH KN97LF 85-10-26 2325 2218
Aurora OZ7LX JO55UK RB5LGX KO70WK 89-03-14 0043 1707
MS OZ7IS GP22j OY5NS WW77f 82-08-12 2359 1294
MB OZ7UHF JO65ER ZL3AAD RE66GR 85-03-31 1120 18084

1,3 GHz: Tropo OZ7LX FP49c F1BUU ZE08e 83-09-25 ???? 1457
MB OZ4MM JO55GH ZL1KA RF72JV 03-04-05 0708 17715

2,3 GHz: Tropo OZ1IPU JO57GH DK9MN JN58TC 90-11-07 2119 1029
MB OZ4MM JO55GH ZS6AXT KG33VV 97-01-18 1537 9226

3,4 GHz: Tropo OZ1CTZ JO46OE GM4OGI IO85DX 06-07-05 0603 803

5,7 GHz: Tropo OZ1IPU JO57GH OK1UWA/P JO70UR 93-10-29 2010 807
MB OZ1IPU JO57GH OE9PMJ JN47UL 95-06-03 1315 1096

10 GHz: Tropo OZ1FF JO45BO ES2RJ KO29KM 05-10-17 1940 1089
RS OZ1FF JO45BO F6DKW JN18CS 01-07-05 1834 861
MB OZ1IPU JO57GH SM4DHN JP60VD 95-06-04 1310 367

24 GHz: Tropo OZ8AFC/p JO45GC PA3CEG JO33FB 05-04-03 0702 265

47 GHz: Tropo OZ/DB6NT/PJO57HR LA/OZ9ZI/P JO59FE 96-06-15 1310 163

76 GHz: Tropo OZ1UM/P JO55WX OZ/F1OIH/P JO56GC 96-06-15 ???? 84

145 GHz: Tropo OZ1UM/P Fr.værk OZ9ZI/P Alsønderup 94-07-02 1630 11

241 GHz: Tropo OZ/DB6NT Skagen OZ/DF9LN Skagen 93-06-10 ???? 0,5

474 THz: Tropo OZ1IPU/1HNE Bulbjerg -
OZ1HDA/1IPH/1HNJ Ørnebjerg 92-09-16 1900 41,5
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Afstanden mellem de to stationer er beregnet til 19685
km.
QSO'en fandt sted den 6. december 2006 ved anven-
delse af modulationsart JT65B. ZL1IU kørte med 500
watt til et antennesystem bestående 4 x 12 element
yagier. CT1HZE anvendte 1,5 kW tilført 4 x 11 elem.
yagier. "Månevinduet" mellem de to QTH'er er kun 10
minutter stort, - når månen er ved at gå ned i Portugal
er den lige netop ved at stå op i New Zealand. Så det
gælder om at være hurtig ved tasterne.

I den anden ende af frekvensspektret har de to milli-
meterbølgeentusiaster WA1ZMS, Brian Justin og
W4WWQ, Pete Lascell lavet en ny DX-rekord på 322
GHz (bølgelængde = 0,93 mm).
QSO'en fandt sted den 10. december 2006 i Virginia,
og afstanden mellem de to stationer var 7,3 km. For-
bindelsen blev gennemført ved anvendelse af lavhas-
tigheds FSK CW og Spectran software *). Begge statio-
ner anvendte udstyr, der tidligere er blevet anvendt
ved forsøg på 241/322/403 GHz, nemlig harmoniske
mixere og 12" parabolantenner.
*): Programmet Spectran kan man læse mere om på
denne hjemmeside: http://www.weaksignals.com/

Dansk Vinter VHF dag 2007
Dette arrangement, som var blevet til i et samarbejde
mellem AMSAT-OZ, DAVUS, EDRs VHF-udvalg, OZ9EDR
med flere samt Ingeniørhøjskolen i København (IHK),
blev afholdt lørdag den 27. januar 2007 i IHK's domicil
i Ballerup. 

Rundvisningen på IHK omfattede også et besøg på
taget af bygningen. Her ses Ingeniørhøjskolens store
antennefarm. OZ7IS fører an i rundvisningen.

AMSAT-OZ's radiostation blev vist frem af Scott,
OZ2ABA og Bent, OZ6BL.

Løseligt beregnet mødte omkring 120 deltagere frem,
og det er indtrykket, at de fleste syntes det var en vel-
lykket dag, som burde være en årlig tilbagevendende
begivenhed. Andetsteds i dette "OZ" kan du læse
OZ5KM's beretning om arrangementet. Her er nogle af
mine fotos fra dagen.

Fuldmåne over Ballerup? Ivan - OZ7IS betragter, sam-
men med et par andre deltagere, Ingeniørhøjskolens
store parabolantenne.

Forholdene i den forløbne periode (19.1. - 16.2.07) har
tilsyneladende ikke givet anledning til den store akti-
vitet. Der er ikke modtaget en eneste rapport. Som
bekendt var der en fremragende åbning på 432 MHz
til bl.a. Spanien og Frankrig lige efter jul. Jeg har teg-
net nogle af de længste QSO'er ind på kortet på næste
side

For 50 år siden
At det her i marts 2007 er 50 år siden verdens
første amatør radiofyr OZ7IGY sendte sine første
morsetegn ud i æteren på 144 MHz fra sin QTH i
Københavns sydhavn burde ikke have forbigået
nogens opmærksomhed. Flere artikler og indlæg
både i dette og de forudgående numre af OZ har
beskrevet og mindet os om denne begivenhed.

I OZ fra marts 1957, der udkom lige før den offici-
elle indvielse af radiofyret, bringes en kortfattet
beskrivelse af projektet. 

Beskrivelsen indeholder et kort, der viser anten-
nens strålingsdiagram. Antennen, en 12 element
yagi med et beregnet gain på 14 dBd, var fast ind-
stillet i retning 350 grader.

De ansvarlige for projektet - EDR og 2-meter klub-
ben - indbød til en IGY-lyttekonkurrence, som gik
ud på regelmæssig aflytning og rapportering af
signalerne fra radiofyret, såvel via aurora som
direkte. 
Det oplyses, at EDR havde til hensigt at indstifte et
særligt IGY-diplom i den anledning. 

Båndrapporter
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Diverse satellit info
Den argentinske satellit Pehuensat-1, som jeg omtalte
i sidste OZ, har fået tildelt et OSCAR-nummer. Den hed-
der nu PO-63 (Pehuensat-OSCAR-63). Kig på
http://www.amsat.org.ar/
for sidste nyt om satellitten.

Den gamle AO-27, som har været uanvendelig i nogen
tid, er blevet "genoplivet" v.h.a. upload af ny softwa-
re. Satellitten medfører en mode V/U FM-repeater med
uplink på 145,850 MHz og downlink på 436,795 MHz.
AO-27 blev opsendt i september 1993. Kig på
http://www.umbrasi.com/AO27/  for seneste nyt om
denne satellit.

AMSAT-organisationerne i USA og Storbritannien
(AMSAT-NA og AMSAT-UK) har besluttet at donere
40.000 Euro (ca. 300.000 danske kroner) til brug for
den fortsatte drift af det "Centrale udviklingslaborato-
rium for Elektronik" (Zentrales Entwicklungslabor for
Electronik -ZEL). ZEL blev etableret for mere end 20 år
siden af AMSAT-DL ved universitetet i Marburg med
det formål at foretage udvikling af satellitter. Labora-
toriet er derfor en vigtig udviklingsfacilitet for AMSAT-
DL's Phase 3E projekt (P3E), som meget gerne skulle
resultere i opsendelsen af en ny avanceret amatørsa-
tellit inden udgangen af 2008.

På den anden side af jorden arbejdes der også med
amatørsatellitprojekter. I New Zealand er AMSAT-ZL i
gang med at designe KiwiSAT, som er en satellit, der
skal medføre både amatørradioudstyr og udstyr for et
videnskabeligt eksperiment. Det er hensigten, at Kiwi-
SAT skal medføre en lineær og en FM-transponder.
Uplinks vil komme til at ligge på 70 og 23 cm medens
downlinken vil blive placeret i 2 meter-båndet. Kiwi-
SAT skal sendes op i LEO-kredsløb (low earth orbit). 

AO-27 inden opsendelse i 1993.
Foto: AMSAT-NA

Hvornår dette præcist vil ske ved man ikke endnu, men
man ser i øjeblikket på mulighederne for en opsendel-
se med en russisk DNEPR raket i sidste halvdel af 2008.
Se mere på www.kiwisat.org

Satellitter

DX på 432 MHz den 27. december
2006. Kortet viser nogle af de rap-
porterede 70 cm-QSO'er mellem
lokator JO45/JO55 i Danmark og
IN73 i Nordspanien (EA1) hhv
JN05, JN16 og JN27 i Frankrig.

OZ skrives af amatører for amatører !
Derfor er redaktionen altid interesseret i at

modtage teksniske artikler af enhver art 
fra læserne.

TR modtager gerne din artikel.
Se adressen forrest i bladet 
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Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

Der kan mangle et par resultater fra 432 MHz-testen,
idet deadline til OZ ligger så tidligt at der kan være
enkelte resultater der endnu ikke er kommet.

Resultaterne  vil kunne ses på http://www.vushf.dk
hvortil vi har flyttet dem, idet den tidligere placering
på QSL.NET ikke forekom at være stabil. Så fremover er
al information om regler, resultater osv. samlet et sted. 

Contestkalender
13. marts19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
15. marts19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
20. marts19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
27. marts19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
03. april 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
10. april 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
12. april 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
17. april 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
19. april 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
24. april 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

NAC resultater

Klasse 1,  50MHz Standard, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1MG JO65CO 7 5 295 3034
2 OZ2PBS JO55XJ 8 4 79 2403

ODX: OZ1MG - SC300VL (JO68SD) 295 km.

Klasse 2,  50MHz High Power, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2LD JO54TU 22 15 1117 14222
2 OZ6EI JO45TT 4 4 352 2687

ODX: OZ2LD - OH6QR (KP22BN) 1117 km.
OZ6EI : Jeg havde S57RR igennem 329, men kunne ikke
gennemføre QSO - ærgerligt !

Klasse 70,  70MHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ6EI JO45TT 7 3 166 1869
2 OZ2PBS JO55XJ 7 3 75 1850
3 OZ1EBA JO45VX 6 1 36 606
4 OZ6HR JO45WU 2 1 27 527
5 OZ6JI JO45WU 2 1 27 527

ODX: OZ6EI - OZ2LD (JO54TU) 166 km.
OZ2PBS : Uhyggelig stille contest, blæste alle signaler-
ne bort, eller ?

Klasse 7A, 1296MHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 25 18 743 17106
2 OZ9KY JO45VW 28 17 787 15476

3 OZ1BGZ JO65AP 23 16 642 13290
4 OZ9ZZ JO46QK 18 8 382 7145
5 OZ2TG JO65FP 11 7 342 6601
6 OZ2GM JO56DT 5 5 313 3515
7 OZ6HY JO45WA 4 4 196 2469
8 OZ9PP JO47VA 3 3 267 2003
9 OZ5DE JO56CB 3 2 194 1238

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølger ialt Januar 2007
Nr. Call Locator Point

1 OZ1FF JO45BO 8665
2 OZ9ZZ JO46QK 6823
3 OZ1BGZ JO65AP 3518
4 OZ2TG JO65FP 2864

Microbølge Klasse 7B2,  2,3 GHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 7 5 314 5507
2 OZ9ZZ JO46QK 7 4 257 3939
3 OZ1BGZ JO65AP 6 4 246 3518
4 OZ2TG JO65FP 3 1 47 731

ODX: OZ1FF - SM7ECM (JO65NQ) 314 km.

Microbølge Klasse 7B4,  5,6 GHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2TG JO65FP 1 1 43 669
ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

Microbølge Klasse 7B5,  10 GHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 3 3 139 3158
2 OZ9ZZ JO46QK 4 3 121 2884
3 OZ2TG JO65FP 1 1 43 711

ODX: OZ1FF - OZ1AXX (JO56AF) 139 km.

Microbølge Klasse 7B6,  24 GHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ2TG JO65FP 1 1 43 753
ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

Klasse 3,  144MHz Standard, Februar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1DLD JO45SK 89 35 808 46179
2 OZ7SKV JO46ML 52 25 675 28089
3 OZ1MFP JO55SK 44 23 714 23666
4 OZ2PBS JO55XJ 46 23 641 21577
5 OZ9ZZ JO46QK 35 15 691 15207
6 OZ7EDR JO55EJ 30 11 542 9752
7 OZ5ER JO65CT 24 11 271 8569
8 OZ1AOO JO65GR 17 8 428 6150
9 OZ3Z JO45UM 20 7 334 5653
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10 OZ0CN JO56CE 15 5 301 3787
11 OZ1IEZ JO65FS 12 5 208 3557
12 OZ1MG JO65CO 11 5 419 3470
13 OZ1EKA JO65GS 12 3 113 2109

ODX: OZ1DLD - F5PEJ (JN09XT) 808 km.
OZ0CN : Rart at være med igen OZ3Z : Det var nok de
dårligste forhold jeg har oplevet :-(  .

Klasse 4,  144MHz High Power, Februar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1BEF JO46OE 126 46 807 71350
2 OZ9KY JO45VW132 44 787 69395
3 OZ1ALS JO45VA 98 41 786 52963
4 OZ4VW JO45UT 45 21 672 20667
5 OZ8ERA JO66HB 32 13 394 11456
6 OZ4DR JO65AN 27 14 463 10974
7 OZ2GM JO56DT 30 12 396 9307
8 OZ6EI JO45TT 18 9 419 7206

ODX: OZ1BEF - DF9IC (JN48IW) 807 km.
OZ4DR : Det var vores første test og vi opdaget der var
ting vi lige skulle lave men, det gik, ses næste gang.

Klasse 5,  432MHz Standard, Februar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ1DLD JO45SK 33 21 726 20098
2 OZ6HY JO45WA 21 14 554 12472
3 OZ1MFP JO55SK 22 14 749 11741
4 OZ2PBS JO55XJ 20 11 601 8596
5 OZ5ER JO65CT 18 8 549 6021
6 OZ7SKV JO46ML 14 7 334 5553
7 OZ9ZZ JO46QK 16 6 335 4962
8 OZ1MG JO65CO 14 5 169 3438
9 OZ1EKA JO65GS 5 1 53 650

ODX: OZ1MFP - DF9IC (JN48IW) 749 km.

Klasse 6,  432MHz High Power, Februar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VW 66 38 787 44531
2 OZ1FF JO45BO 16 12 753 11366

ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Open Class 50MHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 S57RR JN65UM 15 13 1669 15798
ODX: S57RR - OH0JFP (KP00AB) 1669 km.

Open Class 144MHz, Februar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DL0RSH JO43SV 81 37 816 44900
2 PA4PS JO33GH 71 34 1170 36830
3 DL2OAT JO43UG 71 30 683 35739
4 DL0NO/P JO53AT 59 26 577 28707
5 DL6BCT JO43LD 56 25 701 27990
6 PA5DD JO22IC 22 11 659 15446
7 YL3GDR KO26HT 26 17 735 15144
8 ON5AEN JO10VW 16 12 791 12702
9 DL2OCB JN49HR 11 7 700 8577

10 DL5AG JO63CT 9 8 415 5781
11 YL2GJW KO06MM 8 7 514 5704
12 YL2GQG KO06QR 9 6 538 5194

ODX: PA4PS - MW0OPS/P (IO81LS) 1170 km.
ON5AEN : Got troubbles from locals working rtty on
144.300.0! After snowshower conditions improved.

Open Class 432MHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 PA5DD JO22IC 7 6 659 6043
2 DM2TO JO61CU 2 2 495 1882
3 DJ3AK JO52GJ 2 2 402 1774
4 SP1YSZ JO73GJ 2 2 243 1262

ODX: PA5DD - SK7MW (JO65MJ) 659 km.

Open Class 1296MHz, Januar 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DF9IC JN48IW 15 12 787 15630
2 PA5DD JO22IC 8 4 680 6575
3 DJ3AK JO52GJ 6 5 642 4996

ODX: DF9IC - OZ9KY (JO45VX) 787 km.

Sommerlejrudvalget indbyder til:
EDR sommerlejr 

i perioden 7. til 14. juli 2007 
på Hejlsminde Strand Camping.

Traditionen tro vil der på sommerlejren være aktiviteter og
udflugter for hele familien. 
Programmet udvikler sig løbende, så læs mere om som-
merlejren og dens program på www.sommerlejr.dk. 

Hejelsminde Strand Camping

Hejlsminde Strand Camping ligger lige ned til vandet, og det er en rigtig familievenlig plads. Der
er fine faciliteter og gode muligheder for udflugter. Der er 17 km til Haderslev og 10 km til Chris-
tiansfeld (honningkager).  Læs mere om pladsen på www.hejlsmindecamping.dk 

Vi ses på sommerlejren
Sommerlejrudvalget ved OZ9TM, OZ7TA og hjælpere

EDR sommerlejr 2007
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CW - hjørnet
Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Lærkevej 11
7441 Bording
Email: OZ1CAR@edr.dk

Redaktion:

The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 11 fortsat
Dette gælder ikke for koden, når vigtige forhold er
nøje fastholdt er mønsteret der stadigt. Øvede opera-
tører skal lære at læse og kopiere gennem en temme-
lig bred række hastigheder. Ted McElroy sagde
engang: 'Hvis du kan plukke bare et enkelt tegn ud
ved en højere hastighed er du på vej'. Så hvis du har et
mål, så fat mod! Når hjernen kæmper og er nær dens
grænse, så koncentrer på hvert enkelt tegn som det
høres, der er ikke tid til at identificere dårligt sendte
tegn, kørt helt sammen eller med mangler, eller for-
kert stavede ord osv. Men hvis vi har en bekvem mar-
gin for hastighed gør det alt lettere og meget mere
fornøjeligt.
Ved langsommere hastigheder kan vi overveje ordene
fordi vi har tid til at tænke over hvert ord som det
kommer (vi kan ikke ændre ved operatøren der sen-
der!). Tidlig på dagen er vi tilbøjelige til at prøve for
hårdt. Specielt når vi er friske og den årvågne del af
hjernen ønsker at kontrollere vores modtageevne,
medens den automatiske del af hjernen siger 'Jeg kan
selv gøre det uden dine forstyrrelser'. Vi skal stoppe
denne interne krig, dette bevidste forsøg på at kon-
trollere modtagelsen. Lad det køre, så den ubevidste
indre hjerne fungerer. Giv dig selv tilladelse til at und-
gå at stille krav til at genkende hvert enkelt tegn. Jo
bedre det lykkes og jo mindre du prøver, des bedre og
hurtigere kommer du frem.
Som en elev engang sagde: 'Når jeg er frisk og 100%
årvågen er min kodehastighed dårlig, men når jeg vir-
kelig er træt kan jeg følge med i det hele'. Giver dette
os et vink om hvordan vi skal gøre? (Dette er ikke sagt
af en begynderelev, der behøver at bruge hele hans
bevidste opmærksomhed på at lære lydtegnene, men
til den person der sigter efter modtagelse ved meget
høj hastighed).

Den erfarne operatør
En erfaren telegrafist var engang til en 13 WPM mod-
tageprøve til en radioamatør eksamination, men lagde
blyanten fra sig og sagde: 'Jeg kan ikke kopiere dette
stof'. Da han blev spurgt hvorfor, sagde han: 'Det er
bare for langsomt'. Alle lo og satte derefter hastighe-
den betragteligt op, hvorefter han lavede perfekt
kopiering. Langsomme tegn er vanskeligere at gen-
kende - mønsteret tabes under omkring 12 WPM.

Hurtigere… Hurtigere… Hurtigere?
Eksperten der uden besvær kører op omkring 40 WPM
eller mere, så hurtigt at de fleste af os ikke opfatter
mere end et tegn, et ord eller to, eller måske ingen-
ting. Tidligere var disse eksperter for det meste profes-
sionelle, men nu er mange af dem amatører.

En ældre mand, nu Silent Key, der var begyndt som
amatør, men derefter blev kommerciel telegrafist, og
kunne kopiere 40 - 45 WPM uden besvær, og let kunne
læse op til 50 WPM, sagde at som amatør lyttede han
altid efter idéer, for betydninger osv., og var næppe
bevidst om de aktuelt sendte ord.
Over denne hastighed findes supereksperten, der lever
i den øvre atmosfære hvor 60 WPM går glat, og nogle
har været i stand til at opfatte mellem 100 og 125
WPM (én af disse var den velkendte Bill Eitel fra Eitel-
McCullough Co.). Nogle af disse fyre fortæller os at de
slet ikke tror der er en øvre hastighedsgrænse. For de
fleste med sådanne hastigheder hører de nok bevidst
kun en summen. (Han ville slet ikke tænke på at prøve
at lytte efter prikker og streger). Men når den auto-
matiske del af hans hjerne er aktiv og i orden læser
han det let og opfatter hvad der er sagt.
Hvad er det disse hurtige operatører gør så forskelligt
fra os? De hører i et længere spænd end vi gør. Deres
'grupper' eller opfattelsesenheder er længere end
vores, og de tænker ikke bevidst på kodetegnene, bog-
staver eller måske selv i ord som vi. (Se nedenfor og
kapitel 26, Hastighedstests).
Ét eller andet sted over omkring hastighed 45 WPM
bliver det for hurtigt for os at være bevidst om for-
skellen mellem prikker og streger. Fakta er at ved disse
højere hastigheder - medmindre vi hører aktuelle fejl
eller mangler - er det indre arbejde i vores hjerne helt
opmærksomme på disse forskelle og kan skelne møn-
strene nøjagtigt, og kan så bringe os et større billede
af ord og betydninger, men af én eller anden grund til-
lader det os ikke at være bevidst opmærksom på detal-
jer. Operatørernes erfaringer beskrevet her er bevis på
det.

Læsning versus kopieringsevne
Mange meget dygtige radiotelegrafister og landlinje
operatører siges at have kopieret med stabile hastig-
heder mellem 50 og 60 WPM på en 10 - 12 times
arbejdsdag. Dette var almindeligt på presse-kredsløb,
så vel som andre ting. (Imidlertid er der nogle spørgs-
mål - vi kan nære mistanke om at de skrev på skrive-
maskine med 50 - 60 WPM i aktuelle ord, medens de
modtog i Phillips code, et forkortelsessystem som
typisk forkorter antallet af bogstaver med omkring
40% [Se kapitel 27]. Hvis det var således ville det blive
en langsommere kodehastighed end i fuld normalt
Engelsk ved den givne hastighed).
Ved høje hastigheder, over omkring 45 - 50 WPM, er
mange eksperter enige om at kopiering - men ikke
læsning - hurtigt bliver meget udmattende, og kan
kun fortsættes i meget korte tidsperioder. For at, efter-
hånden som hastigheden stiger, få det ført fra øret til
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papiret kræver yderst koncentration, og lukker alt
andet ude fra hjernen. Nogle har beskrevet det som
nærmest at blive hypnotiseret (i stor modsætning til
'behagelige' hastigheder mellem 20 til omkring 40
WPM, kommer det an på personens grad af dygtig-

hed). Små fejl i opmærksomheden for dem kan være
ødelæggende.
Da vi allerede har diskuteret kopiering (kapitel 8), vil
vores opmærksomhed her være begrænset til læsning
af koden.

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

Redaktion:

Foråret og de første arbejdsdage I haven står for døren
og jeg håber de fleste nåede at få alle projekterne
gennemført før de øvrige pligter kalder. Det kunne
være godt at se nogle eksempler på hjemmebyg.

QRP i felten
Under OZ3EDR, startes der nu op med en QRP hygge
test. Nærmere bestemt, lørdag den 12. maj kl 14 til 24.
Hvor man kan boltre sig med en QRP test. Vi har valgt
at følge de fleste af reglerne i den amerikanske pen-
dant, QRP To The Field. Bortset fra at alle modes er til-
ladt. Det valgte tema for testen er Museer. Det er valgt
da vi her i Struer indvier det nye B&O museum i år. Reg-
lerne er ganske enkle:  Der må sendes på alle de "gam-
le" HF-bånd, hvor der køres på / ved QRP frekvenserne.
CW og digitale modes, max 5 Watt og alle phone
modes max 10 Watt, udsendt effekt. Man må selv
bestemme om man kører på batteri eller 230 v. Om
man er en eller flere personer. Om man er ude i det fri
eller i en bygning. De eneste begrænsninger er, at man
kun må have en station i luften, ad gangen på hvert
bånd. Der må kun bruges tråd antenner og GP anten-
ner. Og så må man kun være aktiv i 6 timer ud af de 10
timer. Vi glæder os til at se og høre jer på båndene til
en hyggelig og anderledes eftermiddags / aften test.
Dette er en test hvor alle kan være med. Sammentæl-
lings skema og flere oplysninger kan ses på
http://www.oz3edr.dk. Her er et billede af nogle af
OZ3EDR's deltagere under QTTF 2005, ved Struer bane-
gård. 

Watt meter
N8LP, Larry arbejder stadig med flere byggesæt
omkring watt/SWR metre. Og det mest avancerede LP-
100, er nu oppe på cirka 200 solgte eksemplarer. Det
har været beskrevet i en artikel i QEX og er nok et af
de mere avancerede watt/SWR metre jeg har set. Et
andet spændende kit, er LP-300 et håndholdt
Watt/SWR meter for transportabelt brug. Denne er
dog endnu på prototype stadiet. Du kan se mere på
http://www.Telepostinc.com  

QROlle i ny udgave
Som nævnt sidste gang er der gode fremskridt, i den
nye udgave af QROllen. Denne gang er det et lidt
større hold der står bag konstruktionen. Udover Olof,
er det Thulesius SM0JZT og Niels SM5DEH  Det er ikke
så meget der er løftet for sløret endnu men Olof beret-
ter at den også denne gang bliver med SMD-kompo-
nenter, at den bliver med DDS-VFO og kommer til at
dække 5 bånd, 80 - 17 meter. Den nye udgave forven-
tes at kunne leveres i september. Prisen er dog endnu
ukendt. 
Der vil igen komme en artikel serie i QTC og der vil bli-
ve mere på hjemme siden:

http://radio.thulesius.se/QROlle/

Tanker omkring lysdioder
I vinter nummeret af QRP Quarterly, (som udgives af
ARCI. Amateur Radio Club International) er der en
udmærket artikel omkring Lysdioders egenskaber. Og
hvordan man kan udnytte dem.  Selv om det ikke har
direkte forbindelse med HF og radio, er der vel mange 
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Der arbejdes på den nye QROlle

af os der bruger LED-lys når vi arbejder og færdes ude
om natten. Skulle du have fået lyst til at se artiklen, så
skik en mail. Eller et brev.

Stueantenne for HF
M1KTA  Dominic, sendte for nyligt et spørgsmål ud på
G-QRP clubs internetforum, omkring at sætte en
indendørs antenne op for i hvert fald nogle af HF-
båndene. 
Da han skulle udstationeres i nogle måneder, i Schwe-
iz. Det kom der mange gode meninger og råd ud af.
Mange pegede på et loop oppe under loftet, der tunes
op. Eller som en sagde. Se efter om ikke tagrender og
nedløbsrør er af zink. Det er med held prøvet før at
bruge som en improviseret antenne. De fleste advare-
de dog om man lige skal overveje TVI, som dog nok
ikke er alt for sansynligt når man kører QRP.  Det kun-
ne være spændende at høre om danske erfaringer
omkring dette emne. 
Jeg har selv prøvet både trådantenner og forkortede
GP'er, ud af vinduet, på forskellige hoteller, når jeg har
været på rejse. Dog ikke altid med det bedste resultat.
Men med de nuværende tjek i lufthavnene., er det ved
at være begrænset hvad man kan tage med ud på rej-
se. Har du fundet en god løsning vil det være godt at
høre om det.

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

FAX 33 14 12 76

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION

I samarbejde med Esbjerg afdelingen indbyder EDRs
informationsudvalg hermed afdelingsbestyrelser og
andre interesserede til:

Temadag 
omkring reklame/PR og medlemstilbud

Lørdag d. 21. april 2007 
fra kl. 10 - 16 i Esbjerg afd. lokaler

Darumvej 110, Esbjerg

Af programmet kan nævnes:
• Hvordan synliggør man bedre landsforeningens

tilbud til medlemmerne?
• Hvad tilbyder afdelingerne medlemmerne, og

hvad kan forbedres?
• Hvordan kan afdelingerne hjælpe hinanden?
• Hvad bør EDR tilbyde afdelingerne?
• Markedsføring?
• Hvordan gøres EDR bedre?

Der bliver mulighed for at købe en let frokost, kaf-
fe/te og vand.

Der udsendes medio marts indbydelse med mere
detaljeret program til alle afdelingsbestyrelser

Tilmelding: Til informationsudvalget senest d. 4.
april
Det sker lettes via mail: oz8xw@mail.dk eller pr. tlf
75 83 38 89

EDRs informationsudvalg

Lad os gennem en positiv dialog inspirere
hinanden til gavn for alle i EDR.
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SSTV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk

Redaktion:

Båndrapport
Aktiviteten har været størst på 20 m som forventet. 40
m er bedst om formiddagen og 80 m om aftenen.
Der har ikke været mange egentlige DX åbninger på
20m med SSTV aktivitet.
Dog har jeg fået et par stykker. SM5EEP Nils har kørt
VU7RG i slutningen af januar, med fine signaler.
VK5HJS Shayne er blevet kørt af OK1KT (Se foto).

OK1KT modtaget hos VK5HJS på 20m.

DRM fra Guam
7L1RLL, Rick har været aktiv med digital mode i grafik
(G1D Digital Graphic) og fone (G1E digital voice) fra
Guam Island, IOTA OC026 fra den 31. januar til den 2,
februar 2007.
Der er blevet kørt på 3,5, 7 og 21 MHz. Der er blevet
brugt kaldesignalet KH2/7L1RLL samt 5 andre. Rick rap-
porterer at har hørte mindst tre stationer med DRM
mode og hørte også "Waterfall" signaler.
Jeg har ikke modtaget andre rapporter men måske
dukker der nogle op senere.
Mere info på:

http://www1.u-netsurf.ne.jp/~7l1rll/radio.html .

SSTV Contest listen fortsat
Nu er det snart tid til den danske HF SSTV test.
I år vil den løbe over en 14 dages periode i maj og der-
med bliver der god lejlighed til at deltage
i det omfang du har lyst og tid.
Husk at V/UHF testen først er i juni måned

Maj
Danish SSTV Contest 2007
HF SSTV Test

HF Category: Bands:  80m - 40m - 20m - 15m and 10m.
Date and Time: May 5, 2007, 0000 UTC, through May
20, 2007, 2400 UTC.
http://www.oz6sstv.dk

Juni
Danish SSTV Contest 2007
VHF/UHF SSTV Test
VHF & UHF Category. Bands: 6 m - 2 m - 70cm and
23cm.
Date and Time: June 16 2007, 0000 UTC, through July
01, 2007, 2400 UTC. 
http://www.oz6sstv.dk

MMV2WAV
MMV2WAV konverterer MMV lydfiler til WAV lydfil
format.
Filen er en exe fil som udpakker sig selv. Den består af
filerne mmv2wav.exe og mmv2wav.txt og en ini fil.
Du kan trække mmv filen til Convert knappen. Hvis du
ikke specificerer et nyt navn får wav filen samme navn
som mmv filen efterfulgt .wav.

WinDRM
Har ændret sin URL til http://n1su.com/windrm
Sidste nye version af programmet er fra den 18.
december 2006.

Lidt DX har der været. JA6AP modtaget på 20m.

Vy 73 de OZ9AU
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Det nostalgiske hjørne
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

Würzburg Riese og Himmelbett. 2.del.
Würzburg-radaren, FuMG 62 D, var en god flak-radar,
(der blev under krigen bygget ca. 4000 af dem), men til
føring af natjagere fra jorden slog den ikke til. Der
krævedes større rækkevidde og helst også bedre vin-
kelnøjagtighed. 
Oberst Josef Kammhuber, som den 17. juli 1940 blev
sat til at organisere natjager forsvaret, gik til Telefun-
ken med disse krav. Den større rækkevidde kan lige
som ved en kortbølgestation opnås på to måder. Enten
kan man bruge en antenne med større gain og den
samme sender og modtager, eller også kan man bruge
en større sender og en mere følsom modtager med
den samme antenne. Hos Telefunken blev Dr. Leo
Brandt sat på opgaven. Han valgte den første løsning
og fik derved rækkevidden forøget til 40 til 70 km,
afhængig af flytype, og vinkel opløsningen forbedret
til +/- 0,2 grad for sidepejling og +/- 0,1 grad for høj-
depejling. Parabolen var forøget fra 3 meters diameter
til 7,5 meter. Denne store parabol blev lige som 3
meter udgaven af presset stålplade bygget i Friedrichs-
hafen hos Luftschiffbau Zeppelin, men her kan man
tydeligt se det på konstruktionen. Selve elektronikken
var den samme. Men tastfrekvensen blev sat ned til
1875 Hz ved hjælp af en frekvensdeler med dæknavnet
"Jupiter". Dermed var maksimum-rækkevidden sat til
80 km. Den nye udgave blev kaldt Würzburg Riese,
Würzburg kæmpe, FuSE 65. På grund af parabolens
størrelse var det ikke muligt at indstille den med et
håndhjul og udveksling alene som ved den mindre
Würzburg-radar. Der måtte langt stærkere grej til.
Man valgte den såkaldte AEG-Leonardstyring, der var
en temmelig genial elektronisk servostyring. Lige som
ved den mindre udgave kunne spejlet stilles i højde-
vinkel fra 0 grader til 90 grader, mens hele kabinen
måtte dreje med ved azimut-indstilling. 

To Mannheim radarer ankommet til en
tysk flyveplads i Danmark

Himmelbett stillingen ved Thyborøn

Det første færdige apparat blev i efteråret 1941 instal-
leret på flakbunkeren i Tiergarten i Berlin. (Dyrene var
væk på det tidspunkt).
Da serieproduktionen kom i gang, gik de fleste appa-
rater til den såkaldte Kammhuber linie. (Det var egent-
lig englænderne, der kaldte den sådan). Det var et
bælte af radarstationer 50 til 75 kilometer bag kysten
og fjernvarslingsradarerne. Det strakte sig, da det var
fuldt udbygget bag hele Atlant- og Nordsø-kysten, lige
fra den spanske grænse og til Nordnorge. Hver "celle"
var 45 km lang og 22 km bred.
Det var det område, en tilhørende natjager skulle ope-
rere i, og det fik dæknavnet Himmelbett. (I seniordans
har vi en kvadrilledans, hvor 4 af de dansende har
deres faste positioner under dansen. Det er "hjørne-
stolperne" i "himmelsengen"). I en Himmelbett celle
var der også 4 "stolper". En Freya-radar, to Würzburg
Riese radarer og en natjager. 
I Danmark lå Himmelbett stillingerne helt ud til Vest-
kysten. Som f. eks. stilling LAMA ved Thyborøn. På bil-
ledet ses de to Würzburg Riese radarer, den ene i det
fjerne. Desuden ses to Freya radarer, den ene i bunker
med kun antennen over jorden. Der var også en stor
Wasserman radar. (Ikke på billedet). Det var en kombi-
neret Himmelbett- og fjernmelde-stilling.
En Himmelbett stilling virkede på følgende måde: Fre-
ya radaren kunne afsøge et stort område, da den hav-
de en bred åbningsvinkel og rækkevidde på op til ca.
130 km. De engelske Lancaster bombemaskiner fore-
tog deres angreb om natten, da tabene ved dagangreb
havde været for store. For at undgå kollision fløj de
enkeltvis. Når Freya radaren opfattede, at en bombe-
maskine nærmede sig cellen, gik der en telefonisk mel-
ding til den ene Würzburg Riese om den omtrentlige
position og kurs. Det var nødvendigt, fordi Würzburg



174 ____________________________________________________________________________ OZ Marts 2007

Riese havde for smal en stråle til selv at afsøge hele
himlen og i øvrigt heller ikke rakte så langt. Der gik så
en melding til flyvepladsen om, at natjageren skulle
starte. Den anden Würzburg Riese skulle så følge nat-
jageren, mens den første fulgte den engelske maskine,
så snart den var inden for rækkevidde. Ved radiokom-
munikation førtes natjageren nu så nær til den engel-
ske, at piloten kunne se den eller fik den på sin
Lichtenstein radar. Det var så meningen, at han skulle
skyde den ned, hvis han da ikke selv blev det.
I 1941-43 blev det fatalt for mange Lancaster maskiner
og deres besætninger. De skulle jo krydse Kammhuber
linien ved indflyvning mod målet og igen ved tilbage-
flyvning mod kysten.
Hvis en natjager opererede i området, blev der ikke
samtidig skudt med flak. De ville jo nødig komme til at
skyde deres egne natjagere ned. Det skete nu af og til
alligevel. Det var fordi deres ven/fjendekenning, IFF,
ikke var særlig sikker. Så det kunne i sjældne tilfælde
ske, at natjageren på grænsen til en anden celle fik
anvist en anden natjager og skød den ned.
Himmelbett systemet var længe en alvorlig trussel mod
de engelske bombetogter med store tab til følge, men
efterhånden fandt englænderne svaghederne ved
systemet, og så blev det fatalt for tyskerne.
Den anden måde at forøge en radars rækkevidde på,
nemlig ved at øge senderens effekt og modtagerens
følsomhed blev også anvendt af Telefunken. I 1942
udviklede Telefunken en flakradar med to LS 180 i
push-pull, hvorved effekten kom op på 16 KW. Modta-
gerens følsomhed var også forbedret og den var i mod-
sætning til Würzburg, FuMG 62 D forsynet med en
slags gaslåse, nulloder, i indgangskredsløbet til
omskiftning af signalets vej ved sending og modtag-
ning. Det gav den en rækkevidde på 25 til 35 km mod
enkeltflyvemaskiner, og dens vinkelnøjagtighed var +/-
0.1 grad ved både højdevinkel og sidevinkel til trods
for, at dens antenne ikke var større end 3 m som hos
den lille Würtzburg radar. 

Würzburg Riese radar ved Thyborøn 1945

Afstandsnøjagtigheden var +/- 10 - 15 m ved 35 km, og
aflæsningen foregik med instrumenter. Den store
nøjagtighed på højdevinklen kunne forstyrres af jor-
drefleksioner ved lavtflyvende mål. Dette blev afhjul-
pet ved at påsætte en såkaldt underlæbe, et stativ med
fintmasket ståltrådsnet. Denne radar fik navnet Mann-
heim, FuMG 64 og den var fra starten af konstrueret til
at være flakradar.
Det var en meget nøjagtig og flexibel radar med
mulighed for raketfjernstyring og automatisk målføl-
ging. Faktisk var den sin tids mest avancerede flakra-
dar. Det havde så også kostet dyrt i arbejdstimer og
ressourcer at fremstille den. F. eks. indeholdt den hele
150 rør, tre gange så mange som Würzburg radaren.
Men den led af den samme sårbarhed, som alle de
andre tyske radarer, der arbejdede i 50 cm området.
Mere herom i en senere artikel.

Radio Amateur Callbook CD-ROM 2007
Vinter 2007 udgaven

• Udgivet siden 1920.
• Navne og Adresser på mere end 1,6 millioner radio-

amatører
• Rummer både USA og Internationale call og dækker

mere end 250 lande og øer
• Sproget er valgfrit mellem engelsk, spansk, tysk

eller fransk
• Kører direkte fra CD-ROM. Installation er ikke nød-

vendig
• Mere end 60.000 QSL managere 
• Inklusive prefixkort

Pris inkl. moms kr. 450,- (uden forsendelse)

Radioamatørernes Forlag Aps
Klokkestøbervej 11 5230 Odense M *  Tlf. 66 15 65 11 Fax 66 15 65 98 * E-mail: kontor@edr.dk
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Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ9AC Kaj Nielsen
Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Dragør
Tlf.: 24 25 26 87 (bedst kl. 17 - 18)
e-mail: oz9ac@edr.dk

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

Redaktion:

Kreds 1

BALLERUP - OZ5BAL
Adresse: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1. sal,
lokale 11, 2750 Ballerup
Mødedag: Torsdag fra 19.00 til 22.00
Postadr.: EDR Ballerup-OZ 5 BAL, "Tapeten", Magleparken 5.
lokale 11, 2750 Ballerup
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, Tlf.: 44681773
E-mail til formanden: oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 144.575 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Siden sidst har vi overstået endnu en generalforsamling, og
der er givetvis blevet lagt nogen nye og spændende planer for
den kommende sæson.
Vi har overvejet at være med i HF Fielddayen i år. Det er man-
ge år siden vi har optrådt på slap line i en HF Fieldday, men vi
mener nu at vi igen er interesserede nok til at kunne mønstre
et helt HF Fieldday hold. Så hold dig ikke tilbage med ideer.
Lige for tiden er der mange som ligger sidste hånd på deres 70
Mhz transverter. Flere er set i klubben med transvertere af
"dead-bug" typen, og disse virker efter sigende ganske godt.
Så har du selv noget spændende 70 Mhz udstyr, så sæt det i
gang nu, og hjælp de nye medlemmer til at blive qrv på bån-
det.

400 W 6 m PA bygges hos OZ1JTE

Flere af klubbens medlemmer er nu også aktive på 23cm i
lokalområdet, så prøv at lav en sked med os, hvis du vil have
luftet udstyret.
Vi har nu afsluttet tilmeldingerne til vores antenne analyzer
projekt, og bestilling af stumperne er gået i gang, så vi er klar
til sommerens mange antenne eksperimenter. 
Henrik OZ4AGJ har lovet os en tema aften omkring "Etisk

Hackning" hvor vi kommer rundt om alle sikkerheds aspekter i
IT verden.
Check vores hjemmeside for datoer mm.

Program:
22/03 Klubaften. 
29/03 Klubaften. Check vores hjemmesiden for detaljer
05/04 Klubaften. Antenne analyzer
12/04 Klubaften. Check vores hjemmesiden for detaljer

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

Program:
20/3 Klubaften
27/3 Klubaften
3/4 Klubaften VHF aktivitetstest
11/4 Klubaften UHF aktivitetstest

Selv om der ikke er det helt store på programmet, så syder
afdelingen af aktivitet alligevel. Vi har fået en masse gammelt
radioudstyr af vores store sponsor. Der er i denne bunke af
udstyr nogle radioer, som er særdeles nemme at ombygge til
amatør brug. Det er vores kasserer der står for dette projekt.
Er du interesseret, så henvend dig til Lars-Bjørn, og så er der
sikkert også en radio til dig. 

Vores generalforsamling er nu vel overstået, og der var gen-
valg på alle pladser. Vi skal plages endnu et par år med for-
manden, der også fik genvalg. Det var en hurtig generalfor-
samling, overstået på under en time. Bagefter var der kaffe og
basser til de fremmødte. Formanden takkede endnu engang
de der trofast møder op tirsdag efter tirsdag, og er med til at
holde gang i foreningen. Vi skal samtidig huske at sende en
tanke til alle, dem der støtter vores forening, og ikke kommer
særlig tit, at de endnu vil være medlem af vores forening. 

Vores auktion gik også fint. Der var i år rimeligt godt udstyr til
salg, men ikke den helt store omsætning. Som sædvanligt var
der mange i foreningen denne aften.
Omkring renoveringen af vores "hall", så er der ikke godt nyt.
Arbejdet er gået i stå, og der skal skiftes yderligere træ på lof-
tet, bag det pudsede loft. Det er lavet et hul i pudsen, og træet
her under/over ser slemt ud. Der er godt med råd i det efter
årevis med megen fugt. Der er lavet en del arbejde oppe på
loftet, ja der er isoleret og lagt nyt gulv. Rigtig fint arbejde,
som vi kun kan være tilfredse med. Som sagt så ved vi ikke lige
nu hvornår håndværkerne er færdige, så i må være lidt over-
bærende med rodet, stilladset og det støvede område omkring
trappen.

Vy 73 de OZ8BF
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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 !!! 

Vy 73 de OZ6AAE, Jan

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Gl. Hellebækvej 63A, 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

Efter et vellykket jubilæumsarrangement ses her nogle af
gæsterne og medlemmerne på 60 års dagen.

1
2

OZ7S Sven, OZ8OM Ole og OZ8TU Jochim

Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 17. februar 2007
i god ro og orden efter en hyggelig frokost for medlemmerne.

Program:
3/4 VHF- test kl. 19 - 23 
10/4 UHF- test kl. 19 - 23 
11/4 Klubaften kl. 20.00,  opfølgning på aktiviteter.

Vy 73 de OZ1ELY Mogens

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Vand-
tårnsvej 106, 2860 Søborg
Mødeaften; Hver mandag kl. 19:30
Formand: OZ5LH Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,9
tv 2860 Søborg Tlf.: 39696262
Homepage: www.hamradio.dk
e-mail:         edr@hamradio.dk
Giro : 5 05 97 55

Vi er nu så småt ved at komme i gang med de normale møde-
aftener, og har lagt et program for de kommende mandage ud
fra oplægget i sidste OZ, som blev suppleret med ønsket om
fremstilling af et SWR-meter og hvordan SMD komponenter
skal loddes på print, uden at forsvinde, når vejret tillader at
kunne være udenfor skal vi have opsat lidt antenner midlerti-
digt, indtil der findes en løsning til en gittermast.

Vy 73 oz5lh Jørgen

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

Program.
Programmet for de næste mange torsdage vil være:
Lageroprydning og lokaleindretning og evt. CW-træning.
Som det er blevet meddelt i Gnisten og i OZ januar skal afde-
lingen flytte til nye lokaler i den nuværende bygning, hvor der
vil blive langt mindre plads. Flytningen forventes at finde sted
i løbet af 2007. Afdelingen bugner af komponenter, udstyr og
m.m. der ikke vil blive plads til i de nye lokaler. Der skal derfor
foretages oprydning, kassation og bortskaffelse. Hvad skal kas-
seres og hvad skal bevares? Det er der sikkert lige så mange
svar på og meninger om, som der er medlemmer i afdelingen
(30). Derfor opfordres afdelingens medlemmer at møde op og
give deres mening til kende og være med til oprydning, flyt-
ning og indretning af de nye lokaler. 

Vy 73 de Ib OZ5PF

FREDERIKSSUND - OZ6FRS-OZ2KRT-OZ2AR
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163,
3600 Frederikssund.
Mødeaften: Hver onsdag ca kl. 19.15
Postadresse: Postboks 6, 3600 Frederikssund.
Formand: OZ1DUG, Joakim Soya, Blommevej 1, 3660 Stenløse.
Tlf.: 47 17 11 22
Bankforbindelse: Reg. nr.: 34 30 Konto nr.: 1 62 50 39
Hjemmesidehttp://www.oz6frs.dk
E-mail:oz6frs@hotmail.com

Program:
14/3 Klubaften.
21/3 Auktion. Både sælgere og købere venter i spænd-

ing på hvad der dukker op af spændende ting.
28/3 Klubaften.
4/4 Klubaften.
11/4 Klubaften.
18/4 Klubaften.

VY 73 de OZ1CBW, Peter

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

Kreds 2
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Samt donation fra et dødsbo efter et medlem. Pris tjek på net-
adgang i klubben! og pristjek på den nye MedieLicens.
Forslag om salg af noget af vores grej på Brugtgrej og i OZ.
Det var hovedpunkterne på vores generalforsamling.
Fremmødte var: OZ1LXI - OZ1GPN- OZ6VX - OZ3KBF - OZ1PAW-
OZ1FHU - OZ5SY- OZ7ED- OZ1FZQ - OZ8AFH

På Gensyn 73 de OZ1PAW

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

Program:
20/03 2007 Generalforsamling 2007.
03/04 2007 Konstituerende bestyrelsesmøde.
01/05 2007 Åbent bestyrelsesmøde.
Øvrige tirsdage er indtil videre almindelig klubaften.

Der har ikke været gang i så meget aktivitet i den forgangne
periode, men jeg håber der bliver rettet lidt op på aktivitetsni-
veauet når den nye bestyrelse er kommet i gang? Idet der er:
Generalforsamling:
Tirsdag den 20. marts 2007, kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Indkaldelse med endelig dagsorden, og regnskab er sendt til
medlemmerne, primo marts - hvis du af uransagelige årsager
ikke har modtaget et eksemplar - så prøv at kontakte kassere-
ren!
Der vil også i år blive serveret en lille forfriskning, samt lidt
sandwichs undervejs - så du kan gå fra mødet med bevidsthe-
den om at have gjort din indflydelse gældende samtidig med
en vis mæthedsfølelse!
Der arbejdes stadig lidt i hjørnerne, med noget 4 m grej, så bliv
ikke forundret over at høre OZ7HAM i luften på dette bånd i
nær fremtid!
Den nuværende formand har i en periode været "grounded"
på grund af det meget blæsevejr, så han har ikke været så
meget på frekvensen, men på trods af diverse forslag, så afhol-
des lokalsnakken og sidste nyt om klubbens tiltag - Indtil nær-
mere er aftalt - stadig hver søndag 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!!

Vy 73 de OZ2JBR, Jens

LOLLAND   OZ1LOL
Mødelokale: Havneskolen, lokale 42, Rødbyhavn.
Mødeaften: Torsdage i lige uger.
Formand: OZ1BSS, Søren Jørgensen, Rødbyvej 25, 4930 Maribo.
Telf.: 5476 1155
Postadresse: Rødbyvej 25, 4930 Maribo

Endnu et år er gået. Så nu er det tid, til igen at indkalde til den
ordinære årlige 
Generalforsamling   Torsdag den 19 April. 
Hvor vi håber på en stor deltagelse.

Derefter går vi på sommerferie.
Klubben starter så op igen Torsdag den 20 September 

Kalender:
22/3 Klubaften
5/4 Skærtorsdag = Lukket 
19/4 Generalforsamling

Sommerferie
20/9 Klubben starter igen
4/10 Klubaften

Vy 73 de OZ1BSS, Søren

HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen, i den nordlige
ende af skolen, mod Københavnsvej
Mødeaften: hver tirsdag kl. 19.30
Postadresse:Vinkelvej2E mf st tv, 3300 Frederiksværk
Formand: OZ1CFA, Brian Marcussen, Vinkelvej 2E,st.mf.tv.,
3300 Frederiksværk, Tlf.:2332 6595
E-mail: oz1edr@oz1edr.dk
Hjemmeside: http://www.oz1edr.dk/
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
20/3 Almindelig klubaften 27/3 Almindelig klubaften 3/4
Almindelig klubaften 10/4 Almindelig klubaften 17/4
Almindelig klubaften Ændringer i program: Se vores hjemme-
side - 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.

HUSK DET NU !!!
GENERALFORSAMLING 2007 !!

ONSDAG DEN 28. MARTS KL. 20,00
I Radioamatørernes hus på Nørrekås.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi håber på et stort fremmøde.

Kom og vær med på vore klubaftener om onsdagen kl. 20.
OZ4EDR er aktiv på HF- og VHF båndene på klubaftenerne.
Vi er også aktive på Bornholmerrepeateren på 145.650 MHz..

Vy 73 de OZ4CF, Søren

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

Klubaftener er Tirsdage fra 1930 til ?

GENERAL FORSAMLING Tirsdag d. 13 Februar:
Formandens beretning, om EDR og vores lille lokalafdeling:
Fortalte om vores QSOer på Digital phone på HF, og om for-
bedring af vores EL installationer i klubben. samt farvel til
OZ1FHU som HB-medlem i EDR.
Så gik vi hastigt videre til godkendelse af regnskab:
Her opstod et problem, da DanskeBank under overtagelse af
vores konto i Bgbank, havde fået lukket vores adgang til kon-
toen, Så dags dato har klubben ingen midler, indtil vi har fået
godkendt en fuldmagt af vores Kasserer. Og hvad med fremti-
den i Bankverdenen, det er efterhånden extremt dyrt at være
en lille forening, Fremtiden ligger nok i Netbank, og manuelt
arbejde. Fastsættelse af Kontigent uændret. Genvalg af Kasse-
re og Sekretær. Og endelig eventuelt:
Udmeldelse af et medlem!

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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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

Den almindelige mødeaften d. 25. januar indledtes med et
bestyrelsesmøde kl. 1800. Efter lidt snak frem og tilbage ene-
des bestyrelsen om, at det var formålsløst at fortsætte OZ1LFA.
I henhold til vedtægterne skal der holdes to generalforsamlin-
ger for at nedlæggelse kan ske. Derfor indkaldes til ekstraor-
dinær gf torsdag d. 26. april med dette ene punkt på dagsor-
denen. På den ordinære gf d. 31. maj skal beslutningen så
endelig konfirmeres.

Programmet for de næste måneder ser herefter således ud:
29/3 1900 Alm. klubaften
26/4 1900 Ekstraordinær generalforsamling (se ovenfor).
31/5 1900 Ordinær generalforsamling i.h.t. vedtægter.

73 de OZ2OS Hans

RINGSTED - OZ3RIN
Mødelokale: Benløse Skole, Præstevej 19 (indgang ved skolens
P-plads), 4100 Ringsted
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00-22.00.
Formand: OZ1FJB, Lars Erik Hinrichsen
Postadresse: c/o Lars Erik Hinrichsen, Tystrupvej 32, Vinstrup,
4250 Fuglebjerg
Hjemmeside: http://www.oz3rin.dk
E-mail: via www.oz3rin.dk (nederst i menuen)
Call Frq.: 145.4375 Mhz & Ringsted UHF/RU370 Repeateren.

Fællestur til Dayton 2007
De der vil med skal kontakte OZ2BRN Brian for mere informa-
tion omkring denne tur.
Contestcall til EDR Ringsted
Emnet kommer op til debat på GF.
ARRL CW Contest 2007
Afdelingens skrappe CW-operatører har siden sidst deltaget i
denne amerikanske 48 timers test, og muligvis med et godt
resultat. Status kendes endnu ikke pga. deadline for OZ.

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

Program med forbehold for ændringer
21/3 Contestteknik, foredrag v/ OZ0J
24-25/3 CQWW WPX SSB contest
28/3 Generalforsamling - kun for medlemmer
4/4 Bestyrelsesmøde. Med debat.
11/4 DX4WIN - Logprogram  

Demonstation v/ OZ0A & OZ2JBC
18/4 3G/UMTS, foredrag v/ OZ2BRN

Vy 73 de OZ1FJB, Lars

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

Kalender
22/3 Klubaften
29/3 Klubaften
5/4 Skærtorsdag, ingen klubaften
12/4 Klubaften
19/4 Klubaften
26/4 Klubaften

73 de OZ1FTU, Søren.

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

Program:
15/03 Almindelig klubaften
22/03 Byggeprojekt.
29/03 Almindelig klubaften
05/04 Skærtorsdag, lukket.
12/04 Byggeprojekt SWR meter
19/04 Almindelig klubaften

Vy best 73 de OZ2QF Jørgen.

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

Program.
15. marts Klubaften.
22. marts Filmaften: DXpedition til VP8THU. 
29. marts Klubaften.
12. april Klubaften.
Hold øje med "Kalender" på vores hjemmeside
www.oz2nyb.dk.

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

EDR-foredrag
om antenner og tilpasning af disse ved OZ 7YY, Finn.Alle med-
lemmer af Landsforeningen EDR er meget velkomne til at over-
være dette foredrag, der finder sted den 19. Marts kl. 19.30.

Program:
19/3 EDR-foredrag, se ovenfor
26/3 Klubaften
02/4 Klubaften
09/4 2. Påskedag/klubaften
16/4 XYL-aften/klubaften

Siden sidst:
Vi har afholdt generalforsamling i klubben, hvor formanden
OZ 1LQH Rene samt OZ1IZJ Inge blev genvalgt . Nyvalgt blev
OZ 7PR Petra. Som suppl. Valgtes OZ 4 SR Steen. Som revisor
genvalgtes OZ1BKY Ole. Som rev.suppl. valgtes OZ1LHD.
Kåret til årets radioamatør blev OZ1AYW Bent.

Husk at orientere dig om ændringer af program m.v på vores
hjemmeside, der bliver løbende opdateret.

Vy73 de OZ1IZJ Inge.

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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10.Nedsættelse af aktivitetsudvalg
11.Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe
med blødt brød.

vy73de OZ9ADFChristel

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

Ja, så er vi godt i gang igen med det nye år 2007.
Vi er stadig en del amatører der ikke er færdige med
vore byggesæt, så der er da i hvert fald det at komme
efter torsdage aftener.
Alle klubmøder starter kl. 1930, på skolen i Svenstrup, kom nu, 
vi hygger os i hinandens selskab. 

Aktiviteter:
Se venligt på vor hjemmeside.
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.oz1sdb.dk

Tirsdag 27.03.2007 KL 19.30 I vores lokaler.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OZ1SDB
AFHOLDES I HENHOLD TIL VEDTÆGTERENE.

Tirsdag10.04.2007 KL 19.30 I vores lokaler.
Vi tager en licensprøve op igen , det havde vi stor fornøjelse af
sidste gang vi løste en .
Sønderborg EDR Afdeling er begyndt at medvirke igen i de
månedlige aktivitetstester på 80 meter. Vi har ikke medvirket
de sidste 2 år men er nu på banen igen med friske operatører.
Der er også plads til at hyggesnakke i afdelingen de Søndags
formiddage, der køres test .
Vel mødt 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

Vi fortsætter afdelingsaktiviteterne med følgende interessante
emner:

PROGRAM:
15/3 VIRKSOMHEDSBESØG.  v/6IQ

Vi besøger den verdensomspændende højtekno-
logiske virksomhed ABENA. 

22/3 JAN's PROJEKTAFTEN   v/5JAN
Jan viser og forklarer os om nogen få af de pro-
jekter han altid har gang i.

29/3 RADIO@SELVBYG 
v/ 6AQ,5JAN,3JL,5WK
SDR - HF. Konverter projektet.

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:
22/3 Byggeaften
29/3 Teknikaften
12/4 Projektaften
19/4 Klubaften

Siden sidst og nyt:
Der var generalforsamling d.22 feb. altså lige efter at dette var
sendt til redaktionen - så er der nok kommet en hel del gode
ideer og forslag til arrangementer, så vi ser frem til et godt
forår med interessante ting på programmet. Repeaterne kører,
men der er nogle støj problemer. Det sted hvor masten står er
jo i et område med meget der kan forstyrre - mange højs-
pændingsledninger - og andre radiotjenester. Driftslederne var
der lørdag d. 10 feb., men det var på grund af vejret ikke
muligt at skifte en antenne i masten, der prøves senere. Der er
nyt UHF udstyr under opbygning - til erstatning for det
nuværende. Alt dette er altså ikke helt uden omkostninger!
heller ikke strømforbruget - så indbetalinger til repeaterne er
rigtig meget velkomne. 

Vy 73 de OZ1KRO,Frank.

VESTFYN - OZ5VF
Mødelokale: Vestfyn Værkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby
Mødeaften: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19.30. 
Formand: OZ6MU, John Lindberg Blaabjerg, Engdraget 10,
5450 Otterup. Tlf. 64825005 / 40823677
Email: blaabjerg@otterup-fyn.dk 

Postadresse: OZ9IS, Ib Skov Pedersen, Søndergade 16, 5500
Middelfart. 
Hjemmeside: http://www.oz5vf.dk

PROGRAM:
21/3 Klubaften. 4/4 Klubaften.  18/4 Auktion i

vores lokaler
Vy 73 de OZ9IS Ib. 

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@mail.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater: 145612,5

Der indkaldes hermed til generalforsamling i OZ5LKO
Mandag, den 16. april 2007. Kl. 19.30

i spejderhytten, Plantagevej 42b, Øster Højst.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
7. Valg af 2 suppleanter for 1-årig periode
8. Valg af revisor for 1-årig periode
9. Valg revisorsuppleant for 1-årig periode

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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1/4 MÅNEDENS HYGGETIME v/7UE
Den sidste i vinterprogrammet!

12/4 RADIO@SELVBYG
v/ 6AQ,5JAN,3JL,5WK
SDR - konverterprojektet afsluttes.

19/4 HVAD BYGGER VI næste sæson?/5WK
Vi drøfter hvilket fællesemne der kan skabes fler-
tal for at bygge.

26/4 SÆSON AFSLUTNING v/6IQ.
Brødet belægges med årets slæbesild og vi
ønsker hinanden en god sommer. 

Velkommen i afdelingen
73 de OZ5WK, Kalle.

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

PROGRAM:
21/3 Foredrag om GPS styret frekvensnormal med

Kjeld, OZ1FF.
24-25/3 CQWW WPX Contest - fra afdelingen.
27/3 Almindelig mødeaften.
29/3 EDR Esbjerg afdeling 70 år 1937-2007.
31/3 70 års jubilæums reception og åbent hus.

- se mere nedenfor.
4/4 Foredrag om EDR Esbjerg afdelingen

gennem 70 år - med Niels, OZ7NB.
11/4 Almindelig mødeaften.
14-15/4 D-certifikat weekendkursus.
17/4 Radioprøve ved ITST i Esbjerg.
18/4 Hamday 2007 forberedelsesmøde.
25/4 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 afholdte
arrangementer, i gangværende og afsluttede projekter, afde-
lingens historie, vores contest resultater og meget mere, kan
du alt sammen se og læse om, på vores altid opdaterede hjem-
meside - www.oz5esb.dk

Siden sidst & Sidste nyt
D. 7/2 havde vi besøg af Niels, OZ1IKW med et foredrag om
den lille smarte modtager til 80m (et projekt beskrevet i OZ
2006), og som flere medlemmer allerede har efterbygget.
Tak til Niels for et spændende foredrag, og fremvisning af pro-
totypen. Ellers har aktiviteten på det seneste, været koncen-
treret omkring ombygningen af Storno 5000 radioer til 70cm,
og den allersidste finish i vores nye suveræne radiorum - der nu
meldes helt klart til brug. 
Årets ordinære Generalforsamlingen er også historie - men
hvordan det gik, må du læse om på vores hjemmeside.

Den kommende tid i Esbjerg afdeling, byder også på mange
spændende arrangementer og aktiviteter - d. 21/3 med et fore-
drag, hvor Kjeld, OZ1FF fortæller om en meget præcis GPS sty-
ret frekvensnormal. I weekenden d. 24-25/3 er vi med i CQWW
SSB contesten fra afdelingen, og d. 31/3 fejre vi vores 70 års
jubilæum - se mere nedenfor.

Vi fortsætter d. 4/4 med endnu et spændende foredrag, hvor
tidligere formand for afdelingen Niels, OZ7NB vil fortælle om
afdelingens virke gennem de første 70 år.
Så er det d. 14-15/4 også blevet tid for forårets D-certifikat
weekendkursus, og efterfølgende Radioprøve ved ITST i
Esbjerg (d. 17/4) - sidste tilmeldingsfrist er d. 19/3, men check
hjemmesiden for alle informationer.
Så skal vi d. 18/4 også i gang med planlægningen af årets lop-
pemarked og auktion - Hamday 2007- hvor vi håber, at også du
vil give en hånd med, i dette efterhånden ret store arrange-
ment - mød op og vær med.

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

Generalforsamling i OZ6EDR Give og omegn.
Onsdag den 7. februar var der generalforsamling i OZ6EDR.
Formanden Villy-OZ6KH bød velkommen til de fremmødte.
OZ6AEY-Christian blev valgt til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
I beretningen nævnte Villy bl.a. at sekretærens arbejde med
programmet i OZ fungerede fint. Der havde været en del fore-
drag i klubben det forløbne år. Bl.a. havde OZ3RA holdt nogle
stykker om støjmåling på kabler og sikring af udstyr.
Der havde også været et foredrag om bredbånd. Vi havde også
været på nogle virksomheds besøg. (Siemens i Brande, TV2
senderen ved Hedensted og Jelling Sparekasse). Han omtalte
også afdelingens sommer- og juleafslutning som der havde
været en rigtig god tilslutning til. Og endelig havde vi igen i år
deltaget i HF fielddayen, og det havde været en god og hyg-
gelig weekend. Formanden  håbede meget på at det kunne
lykkes også i 2007. 
OZ8GW fremlagde regnskabet som viste et lille overskud.
Afdelingen havde været plaget af indbrud, og det havde
kostet noget på trods af at klubben er forsikret, men der er jo
noget der hedder selvrisiko.
OZ8GW Leif blev genvalgt som kasserer, OZ1HPS Lars  blev
genvalgt som sekretær, OZ2OSR Ove blev genvalgt som besty-
relsesmedlem og bestyrelsessuppleant OZ6AEY 
Christian blev også genvalgt. Som revisor genvalgtes OZ2PM
Poul og som revisorsuppleant genvalgtes OZ1JEF Max.

PROGRAM:
21. marts B  Teknisk aften. OZ1HPL Benny fortæller om 

GSM melderen.
28. marts B  Alm. Klubaften.

1. april HF 80 meter test.
3. april VHF 2 meter test.
4. april K  OZ1HPS viser DVD'en fra 3Y0X Dxpeditionen

11. april B  Alm. Klubaften.
18. april B  Teknisk aften. (Skal vi i gang med et byggepro-

jekt?)

Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Er

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

70 års jubilæums reception og åbent hus.

D. 29. marts 2007 fylder EDR Esbjerg afdelingen 70 år, - og
dette gode initiativ, der blev taget i 1937 af nogle friske og
fremsynede radioamatører, fejrer vi lørdag d. 31/3 med
reception og åbent hus, fra kl. 12.00. til 16.00. for alle
nuværende og tidligere medlemmer, naboer, gæster, og
besøgende. Hvor vi vil vise alt det afdelingen kan tilbyde nu
70 år efter, og samtidig byder på lidt godt til halsen og
ganen - velkommen ALLE sammen.
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muligheder for at få gang i alle de flotte HF radioer, der stå
rundt omkring. Det var en god og hurtig generalforsamling.

Vy 73 OZ7OG, Ole

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 haft ordinær generalforsamling og af væs-
entlige ændringer kan nævnes, at efter 12 år på kasserer-
posten valgte OZ5EX Børge at stoppe. Som ny i bestyrelsen
valgtes OZ4SI Søren.
Begge suppleanter OZ6FUR Niels og OZ1KC Karsten ville også
gerne afløses, så derfor valgtes OZ1DMY Karsten og OZ8GY
Finn. 
Efter konstitueringen blev den nye kasserer OZ4AGH Jacob.
Der var stor tak til de afgåede best.medlemmer samt supple-
anter for den stabile insats gennem årene og samtidig en vel-
komst til de nyvalgte.
Generalforsamlingen gav udtryk for ønske om et grundkursus
i teknikken ved contest. Det bliver der nu fulgt op på ved at
der bliver et amatørforedrag - som det første i året - mandag
2 april 2007 kl. 19:30 i afdelingen ved OZ3MC Martin.
Også denne generalforsamling blev afviklet i god ro & orden
med 17 fremmødte medlemmer med OZ1JLZ Poul som diri-
gent. 

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

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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:
15/3 Almindeligt møde.
22/3 Almindeligt møde.
29/3 Almindeligt møde.
5/4 Skærtorsdag intet møde.
8/4 80 m aktivitetstest.
12/4 Almindeligt møde.
19/4 Almindeligt møde.
26/4 Almindeligt møde.
3/5 Almindeligt møde.
6/5 80 meter aktivitetstest.
10/5 Almindeligt møde.
17/5 Kr. Himmelfart (Vi mødes alligevel)
24/5 Almindeligt møde.
31/5 Almindeligt møde.

Siden sidst 
- Den 27. januar besøgte OZ3BS, OZ3Z og OZ9F   Dansk Vinter
VHF Dag (DVVD) 2007 i Ballerup. DVVD blev afviklet på Ingen-
iørhøjskolen i København. På programmet var der foredrag og
der var mulighed for at give penge væk til andre radioama-
tører der havde noget vi andre manglede, f. eks fik OZ3BS købt

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
Klubbens 2 stk Kenwood TS 520 'er er nu blevet solgt via brug-
tgrej.dk. Tak til formand Frank for håndtering af salget.
Vi vil onsdag d. 11 april se en " film " om en DX pedition til
Bhutan i 2000. Her er gang i alle HF bånd og der kan godt aflu-
res et par betjeningstips fra de rutinerede operatører. Desuden
er der mange smukke landskabsbilleder.
Nogle medlemmer undersøger i øjeblikket mulighederne for
at få en Linux gruppe op at stå, da flere og flere søger et alter-
nativ til MS Windows. Man forestiller sig en serie mødeaftener
hver 14'dag , evt. med egen computer tilkoblet vores netværk
og med fælles opgaveløsninger. Husk nu lige den ordinære
generalforsamling onsdag d 28 marts kl. 20.00.

Program 
21.3 Klubaften
28.3 Ordinær generalforsamling
4.4 Klubaften
11.4 DX pedition  fra Bhutan
18.4 Klubaften
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

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/

Generalforsamling 2007 i oz5thy 
Rigtig fint fremmøde ca. 20 mand Ruben starter brandhårdt.
oz1jvx valgt som dirigent.
Formandens beretning, ingen spørgsmål, godkendt Ingen akti-
vitesgrupper, da de står i standby Kassereren fremlagde regn-
skab.
Udgifter: 15.029,40 kr., da der har været god gang i klubben.
Indtægter: 20.323,32 kr., da vi har dejlige mange medlemmer.

Så der er overført 5.293,92 kr. til næste års regnskab. Regn-
skabet godkendt. Indkommene forslag: 40års jubilæum. ger-

ne noget der gav PR samtidig. oz2oha ole blev den største
fest orginal, efter fulgt af oz5va villy, oz2khp  Valg af besty-

relse medlem. oz1lep genvalgt. oz5fm Flemming valgt som ny
sekretær. oz1iio Anker genvalgt arbejdes udvalg oz9ok Ole

genvalgt arbejdes udvalg Eventuelt: Arne sørgede for at klub-
ben fik nytårs diplom for klubben. Så der blev diskuteret

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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16/4 Kursus: Videoredigering på PC (1/3).
19/4 Klubaften.
23/4 PC-kursus.
26/4 Byggeaften: PIC-projekter.
30/4 Kursus: Videoredigering på PC (2/3).
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

Vi har stadig mødeaften hver torsdag kl. 19:30.

Der er svag gang i vort PA-trins projekt. Det skulle jo gerne
være færdigt til næste field-day, men det bliver nok noget
med at vi får travlt i sidste øjeblik.

Der er stadig intet nyt angående vore lokaler så vi frygter sta-
dig dagen hvor vi bliver sat ud.  Der er kontakt med kommu-
nen om et nyt sted at være, så vi må håbe det lykkes.

Så lige en påmindelse om at vi stadig forsøger at mødes på 70
cm. lokalfrekvensen hver mandag kl. 19:30. Der er indtruffet
en vis sløvhed blandt medlemmerne, da vi til tider kun er 2 der
mødes!!
På genhør og gensyn

Vy 73 OZ5VY Orla

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

Program:
04/04-07 Ordinær Generalforsamling.

Siden sidst:
Internet i oz7rd.

Kan i se parabolen ?

kabel så han nu skulle kunne blive QRV på 23 cm. OZ9F købte
SMA stik. Vi havde planlagt at vi ville være i Ballerup kl. 09.30
til det første foredrag, der omhandlede 70 MHz transverter-
projektet og det blev gennemført af OZ2M - Bo. Vi nåede des-
værre ikke, at høre de første 15 min. af et ellers godt foredrag,
idet vi de sidste 50 km måtte kører i ca. 10 cm sne på motor-
vejen. 
Foruden det gode foredrag om 70 MHz transverteren, som lig-
ger rapportøren her meget på sinde, var der også et foredrag
om "Satellit på et print" af OZ1MY - Ib, dette foredrag var
også ganske interessant. Der var foredrag om at køre VHF
Field-day, af OZ1RH - Palle, ligeledes et interessant emne. Efter
det sidst nævnte foredrag besluttede vi at køre hjemover, idet
det igen var begyndt at sne. Vi gik glip af følgende foredrag:
VHF-udvalget informerer, ved OZ7IS - Ivan, I gang på Mikro-
bølge? Ikke så svært!, ved OZ1FF - Kjeld.
Et andet godt initiativ var, at der også var en 70 MHz Works-
hop, samt AMSAT-OZ live. OZ3Z og OZ9F har begge bygget 70
MHz transverteren og ville derfor gerne have dem målt igen-
nem. OZ3Z havde forinden DVVD haft QSO på sin transverter,
men ønskede dog at få den trimmet med det professionelle
udstyr der er på Ingeniørhøjskolen og nu er der ingen smalle
eller brede steder i den transverter som ikke skal være der,
endvidere ved vi også at PA-trinet giver 25 watt! OZ9F havde
sin transverter til optrimning selv om den sidste lodning dårligt
nok var størknet - nu er der kun tilbage at samle kassen
omkring printet, alt andet er på plads - En stor tak til OZ2M -
Bo for indsatsen i workshoppen, ligeledes en stor tak til hol-
det/initiativtagerne til DVVD. Jeg er sikker på, at vi bliver flere
fra Fredericia næste år til DVVD - Tak. 
Der er i afdelingen også en del CW-aktivitet, idet OZ7EA, Elin
er begyndt at træne de interesserede amatører, ud i Morse-
alfabetet. Nedenstående billede viser OZ3MF, Per der får ene
undervisning, af OZ7EA, Elin (med ryggen til fotografen). Alle
vi andre talte for højt, hvorfor Per og Elin fortrak til radiorum-
met.

OZ3MF og OZ7EA CW

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:
19/3 Kursus: Programmering i C (2/4).
22/3 Klubaften.
26/3 PC-kursus.
29/3 Foredrag: Problemer med EMC.
2/4 Kursus: Programmering i C (3/4).
12/4 Kursus: Programmering i C (4/4).
13/4 Weekendmøde.
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SILKEBORG - OZ7SAC - OZ8MW (contest)
Mødelokale: Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
Telefon: 8682 4283
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00
Formand: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Ege Alle 187, 8600 Sil-
keborg.
Telf. 8682 4786
E-mail: oz5jr@mail.dk
Girokonto: 9 21 18 88
Postadresse:Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
E-mail: oz7sac@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz7sac
Lokalfrekvens: 145.225 hver aften

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Det er nu ganske vist, at OZ7JI, OZ7KDJ og OZ5JR, den 14. maj
drager til Dayton Hamvention i USA, så mon ikke der sidst i maj
kan blive en aften med billeder. 
Vi har startet på, at vise nogle DVD film fra DX-peditioner, fra
de mest fjerne steder i verden. Vi startede med Bhutan med
næsten fulde huse i salen. Den næste bliver en noget mere bar-
sk affære, nemlig fra Peter 1. Island, nær ved Antarktis.

Vedrørende satellittrafik og udstyr, har vi nu fået antenner og
antenneforstærkere til 144 og 432 mhz, og Peter har lovet at
kigge på en måde, at computerstyre antenner. I forvejen kan
vores FT-736R styres af et satellitsporingsprogram.

Af kommende ting i støbeskeen, men endnu ikke endelig pro-
gramsat, har vi et satellitforedrag, hvordan kan vi selv lave
båndfiltre til HF, besøg på en militær radiostation, virksom-
hedsbesøg på en plastfabrik, billede/snakke aften vedrørende
Dayton og inden vi ser os om, så har vi vel også forår med
mulighed for udendørsting.

Programsætninger, som ikke kan nå at komme med i OZ, vil
blive annonceret på vores hjemmeside, og e-mailet til alle på
klubbens mailingliste. Bemærk i øvrigt, at medlemslisten på
hjemmesiden, har undergået en lille ændring omkring maila-
dresser, så evt. spamprogrammer, ikke kan udnytte vore maila-
dresser. Check venligst listen, og meddel klubben evt ændrin-
ger. Udskrift af medlemslisten ligger i klubben. 

Klubprojekter:
Satellittrafik (antenner, rotorstyring mm). 

Program:
20/3 Alm. klubaften
27/3 Alm. klubaften
3/4 Alm. klubaften, aktivitetstest fra radiorummet.
10/4 Alm. klubaften
17/4 Alm. klubaften

Vy 73 de OZ5JR Jan

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

Siden sidst:
Under ledelse af OZ4BM, OZ7EX og OZ8WQ er vi i fuld sving
med at nyindrette vore lokaler. Derfor er nogle arrangementer
blevet udsat indtil videre. Vi glæder os til at se det færdige
resultatet.

Program:
22/3 Gennemgang af nogle af afdelingens måleinstru-

menter.

Vi er nu kunde hos Vestdjursnet - der leverer Internet via en
trådløs 2,4GHz link.
I øjeblikket overvejer vi om vi skal trække LAN kabler eller kun
benytte trådløs LAN i Tårnet.
Det trådløse netværk er installeret og klart til brug.
Der vil blive opstillet mindst en PC på hver etage i Tårnet. 
Desuden er det tilladt at tage sit eget private udstyr med og
benytte det i Tårnet.

Men - inden man kan benytte Internet i Tårnet, skal man
underskrive en brugsaftale og have tildelt en konto i en
firewall, som man skal logge ind i for at kunne bruge Internet
forbindelsen.

Og - skal man benytte det trådløse netværk, skal hvert enkelt
netkort have tilladelse til at forbinde til netværket.

Er der nogen der gerne vil i gang med at bruge Internet i klub-
ben, så kontakt mig via formand@oz7rd.dk eller personligt i
Tårnet på onsdag - har du noget udstyr du gerne vil have
oprettet til brug via den trådløse forbindelse, så tag det med.
Det er min plan at vi får nogle trådløse netkort til at ligge til
udlån i Tårnet, men dem har vi ikke fået fat i endnu.
Jeg hører gerne hvis der er nogen der har et trådløst netkort
liggende de ikke skal bruge mere, som vi kan få til klubben.

Her er den så!

Vy 73 de oz1kad, Formand EDR-Randers

Generalforsamling:
Hermed indkaldes alle EDR-Randers medlemmer til ordinær

generalforsamling d. 4/4-07 kl. 19.30. 
Generalforsamlingen afholdes i det gamle vandtårn. Dagsor-

den ifølge vedtægterne.
For seneste info besøg da oz7rd.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, samt eventuel uddeling

af EDR-Prisen indgraveret med navn og call.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Kassereren fremsætter forslag til kontingentsat-

ser for kommende regnskabsår. 
5. Indkomne forslag.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt en supple-

ant. 
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.

Ifølge §9 skal forslag der skal behandles under punkt 5, være
bestyrelsen i hænde sendes 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt i OZ7RD vy 73 de OZ2OLE, Ole
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Rævejagt kl. 19.00:
Vi forsøger at komme i gang igen og begynder med rævejag-
ter onsdag den 11. april kl. 19.00 med 2 ræve i halvanden time.
OZ6AI Asbjørn er ræv ved den første rævejagt.
Kort 1215 IV SØ Viborg. Resten af sommeren kører vi rævejag-
ter samme onsdag som møderne.

E-mail-adresser:
Kassereren OZ6YK, John siger, at afdelingen mangler e-mail-
adresser fra en del medlemmer. Vær venlig at sende adresser-
ne til OZ4VBG.
Se afdelingens hoved ovenfor.

Kort referat af ordinær generalforsamling den 31. januar 2007:
Der var fremmødt 15 medlemmer til generalforsamlingen.
OZ6AI Asbjørn blev valgt til dirigent
Formanden OZ1IVQ Erik aflagde beretning.
Kassereren OZ6YK fremlagde det reviderede regnskab.
Kassebeholdning 29.493 kr.
Indkomne forslag fra OZ5LD Leo om en revideret afregnings-
form for kaffe, te, brød, øl og vand.
Forslaget blev vedtaget, men skulle op til mulig revision om et
år.
OZ6YK John blev genvalgt til kasserer
OZ0PL Preben blev genvalgt til næstformand.
OZ9ZZ Jens Ole blev genvalgt til bestyrelsesmedlem.
OZ1CNS Orla blev genvalgt til suppleant
OZ6AU Asbjørn blev genvalgt til revisor
OZ1IVQ Erik blev genvalgt til QSL-manager
Til drift af klubhuset blev valgf OZ9ZZ Jens Ole, OZ5VIB Børge
og OZ1CNa Orla
De to sidste skiftes efter indbyrdes aftale til at tage sig af kaf-
fe, te, brød, øl og vand samt andet nødvendig tilbehør.
Under eventuelt blev bl.a. drøftet mulighederne af forskellige
aktiviteter såsom rævejagt, byggeaktiviteter, udflugter og
virksomhedsbesøg m.v.
Så må vi jo se om der er nogen, der vil arrangere noget.

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

Jeg har et godt tilbud til dig! Kig ned i Afdelingen den 12. april
og giv din mening til kende, så kvitterer vi med en kop kaffe
og en ostemad. Sådan!

Program
Klubaften hver torsdag kl. 19:30

Generalforsamling:
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold
til afdelingens vedtægter. 
Generalforsamlingen finder sted

Torsdag den 12. april 2007 kl. 20:00
i afdelingens lokale på 

Skjoldhøjen, Holmstrupgårdsvej 36, 8220 Brabrand

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgsformænd
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for
2006

29/3 Ordinær generalforsamling ( måtte udsættes fra
15. marts ). Husk tilmelding til OZ6ET senest 26.
marts.

574 Skærtorsdag. Skolen er lukket
12/4 Klubaften

vy 73 de OZ5KM, Kjeld

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Jellingvej 165 i baghuset, 7100 Vejle
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt
Formand: OZ3BNL, Ole Christiansen, Nørbjergvej 14, 7100 Vej-
le, Tlf.:28 30 38 32
Girokonto: 2 25 76 29
Vejle lokalfrekvens: 145.475 MHz eller Vejle UHF 434,925
E-mail: oz5vej@oz5vej.dk
Hjemmeside: http://www.oz5vej.dk/
Postadresse: formanden

Nu har vi været i gang i 2½ måned når dette læses.
Og i den tid der er gået har vi haft forskellige miniforedrag, f.
eks mig selv med et om Ham Radio deluxe, OZ9BC Bent om
camping. Palle OZ8AFC om hvordan man bliver QRV på de
højere bånd og hvilket udstyr man bruger. OZ8XW Flemmings
foredrag kan jeg ikke i nuværende stund skrive om da dette er
skrevet før Flemmings foredrag.

OZ3BNL og OZ4N der gør klar til at se på klubbens 70 cm repe-
ater

Program
20. marts EDR foredrag ved OZ8LE (mystikken om anten-

ner)
27. marts Alm. Klubaften
1. april 80 meter aktivitetstest kl. 10:30
3. april Generalforsamling (husk sidste frist for indbeta-

ling af kontingent den 31/3)
10. april Alm. Klubaften
17. april 1. Fieldday forberende møde
24. april Alm. Klubaften
1. maj Auktion
Derudover vil der blive kørt 10 meter aktivitetstest
den 1. torsdag i måneden Kl. 19:00 DNT. 

Vy 73 de OZ1JUX Kim

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: www.oz4vbg.dk

Møder kl. 20.00:
Onsdage den 28. marts, 11. april og 25. april.
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5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år,
herunder fastlæggelse af kontingent for 2008.

6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse

Der skal vælges
Kasserer (OZ1KKH på valg)
1 bestyrelsesmedlem (OZ6OQ på valg)
2 suppleanter

8. Valg af 1 revisor og 2 suppleanter
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest onsdag den 4. april 2005. 
På bestyrelsens vegne, Formand - OZ1KKH - Erik Nielsen

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Program:
15/3 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
5/4 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.
19/4 Klubaften kl. 19.30. Info tilgår via mail.
3/5 Klubaften kl.19.30. Info tilgår via mail.

Ja, så fik vi holdt vores Generalforsamling uden det helt store.
De personer som var på valg blev genvalgt, det var Eigil
OZ3AAF, Leif OZ6ABA, Erik OZ9AEG og Børge OZ3MM.
Børge OZ3MM prøvede af få nogle udvalg stablet på benen,
bl.a. VHF/UHF og HFudvalg som blev bemandet, og et Aktivi-
tetsudvalg, uden det store held, vi var 2.
Men, ellers er det jo ikke så meget at skrive om, det sker jo
ingenting. Jo vi har vores klubaftner med kaffe/kage.
Vy 73 de OZ2CMW Carina

AALBORG   OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000  Aalborg.
Telf.: 98 13 95 35
Mødeaften: onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, Stammen 5, 9260 Gistrup.
Telf.: 9831 5273
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

Den nye Aalborg repeater på 145.650 er oppe at kører på sin
nye location, uhf repeateren køres der forsøg med i øjeblikket. 
Den nye Aalborg repeater's dækning's område er desværre
ikke så godt som før, men vi kan glæde os over Hjørring repe-
ateren på 145.612.50 kører rigtig godt  og dækker den nordli-
ge del af jylland.

Atmel programmering kurset kører på fuld tryk, alle 20 delta-
ger knokler med programmering i CodevisionAVR som OZ5QI
Bent formår at formidler videre. 

Husk så er der atter tid til at gøre en god handel, forårets auk-
tion afholdes lørdag den 14 april kl.12.00 indlevering fredag
den 13 april aften mellem 19.00 og 20.00.

Hold dig underrettet på www.oz8jyl.dk 
vy 73 de OZ1JXP Peter Richardt

Husk det nu venner:
Når der indsendes indlæg til OZ skal man tænke FREMAD,
d.v.s. at indlæg til f.eks. OZ-april skal omfatte arrangementer
for perioden 20. april til ca. 31. maj - - - -
OZ kommer jo normalt først på gaden omkring den 15.-20. i en
måned.
I denne måned var der "op-til-flere", der havde overset denne
lille detalje. Jeg har forsøgt at rette indlægge til.
Og så skal jeg erindre om, at der ikke bør fremsendes MEGET
"store" billeder - højst 300-400 Kilobyte, de meget store og
detaljerede fotografier, som vore super-digi-kamara kan tage,
bliver alligevel ikke gengivet med alle detaljer, da alene spal-
te-bredden i OZ jo sætter begrænsning for, hvor stort det kan
fremstå.

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofoe, "Fie

OZ6JM
Det gjore stort indtryk på mig, da jeg d. 17. jan. blev ringet op
af Karen Bastholm, som meddelte mig at hendes mand og min
mangeårige gode ven og amatørkammerat, OZ6JM Søren Bast-
holm var afgået ved døden, 79 år gammel. Vi er mange radio-
amatører der fremover vil savne OZ6JM stemme i æteren, som
da han altid på klingene jysk sagligt raporterede på et opkald.
OZ6JM har altid været ivrig selvbygger, og har været med helt
fra radioens barndom. Utallige er de konstruktioner som gen-
nem årene er frembragt på Sørens værksted, og han mestrede
alt, var dygtig til at bruge måleudstyr og værktøj, og det skul-
le være et meget svært problem, hvis han ikke kunne finde en
løsning. Hans hjælpsomhed kendte ingen grænser, og mange
husker ham som den man kunne spørge om alt, og man kom
aldrig til ulejlighed. Mange radioamatører har gennem årene
besøgt Søren og Karen på deres landejendom i Uggerby, hvil-
ket i sig selv var en stor oplevelse og man følte sig altid vel-
kommen. Dårligt nok var man kommet inden for døren før
Karen bød på kaffe og hjemmebagt brød, og så gik snakken
ivrigt om fortid, nutid og fremtid, og det var ikke kedeligt.
Der kan skrives bøger om Søren og hans indholdsrige liv, - det
er der ikke plads til her. Nu går tankerne til hans kære familie
som har mistet en god mand,fader,svigerfar og bedstefar.

En hilsen fra alle os som har mistet en god ven,

OZ6SR Søren

OZ2AX
Axel Halfdaner har desværre pludseligt lukket sine øjne den
16. januar 2007,77 år gammel.
OZ2AX har været aktiv som radioamatør siden ungdomsårene
og i 1950 fik han sit certifikat.
Igennem hele livet har han haft mange gode QSO'er med
bekendte fra nær og fjern, som han udvekslede erfaringer
med. Især indenfor Køge-kredsen har Axel gennem årene slået
sine folder.
Han byggede radioer og fremstillede udstyr tidligt i livet.
Radioteknik, elektronik og mekanik udgjorde alle dage en
væsentlig rolle i Axels liv.
Hans særlige interesse indenfor det radiotekniske område har
også skinnet igennem i hans arbejdsliv.
Axel har bl.a. arbejdet i Telegraftropperne, Holmen, Disa, Reci
og sidst men ikke mindst BrOelog Kjær, hvor han som metode-
tekniker var med til at opbygge et primærlaboratorium inden-
for Iyd- og vibrationsområdet.
Axel var et kærligt familiemenneske og en meget alsidig per-
son med en mening om tingene.
Hans dygtighed og hjælpsomhed var stor. Han var god til at
finde løsninger på problemer og kunne ordne mange ting.

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

Silent key

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren
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Derudover satte Axel pris på hjemmelivet med Anni og hygge-
lige stunder med familie og en mindre vennekreds. Haven lå
også hans hjerte nær og holdt ham med motion.
Han gik heller ikke af vejen for en god spændingsfilm eller et
Formel 1-løb - og han læste en del.
Siden midten af 2006 fik Axel ulykkeligvis konstateret kræft og
blev efterfølgende behandlet med kemo, da han desværre
ikke kunne opereres. Axel tacklede situationen meget flot -i
hele forløbet-selv om der var svære stunder, da han ikke tålte
kemoen særlig godt.
Det kom som et chok, da Axel pludseligt lukkede sine øjne. Vi
havde håbet, at der trods kræften var nogle år endnu at se
frem til. Men, for Axel har det måske i sidste ende været det
bedste. Vi savner ham meget.
Tak for alt, Axel, og æret være dit minde
Anni Halfdaner (XYL), OZ5BY John Holby og OZ1 EZQ Leif Lar-
sen samt Lars Husted & Lone Halfdaner

OZ8JA
Min kære broder Jørgen Andersen sov stille ind på Amager
Hospital den 7. december 2006, 72 år gammel.
Jørgen Andersen voksede op i Vestjylland på slægtsgården
Thusgård der er beliggende i Hjerm, her tilbragte han sin barn-
dom og ungdom sammen med sine 4 brødre - han var den æld-
ste af flokken. Jørgen kom i lære som vogn-og beslagsmed i
Hjerm i 1950. I forbindelse med teknisk skole fik han interesse
for radioteknik og byggede selv modtager og sender og han
viste os brødre hvordan man bygger krystalmodtager så vi kun-
ne følge med i hvad han sendte.
Jørgen blev udlært i 1954 og blev herefter indkaldt til Flyve-
våbnet hvor han aftjente sin værnepligt.
Under en periode hvor han var udstationeret i Kastrup traf han
Vitta, som blev hans hustru og med hvem han i december 2005
kunne fejre guldbryllup.

Efter militærtjenesten fik Jørgen ansættelse ved SAS i teknisk
afdeling, et arbejde som han var meget glad for og som inter-
esserede ham meget. I fritiden var han familiemenneske og
Vitta og Jørgen fik sammen 2 sønner. Udover familielivet blev
der også tid til at dyrke interessen som radioamatør. Jørgen
lærte undertegnede Ohms lov og tekniske data, således at jeg
også kunne opnå sendetilladelse, så vi har talt meget sammen
i årenes løb over Radioen. Jørgen havde også venner og
bekendte rundt om i Danmark samt i Udlandet som han havde
fået kontakt til som radioamatør. Udover dette var han for-
mand for den lokale Bridgeklub i en årrække, desuden var han
også fotointeresseret og har fremkaldt og kopieret mange bil-
leder i sort/hvid. Jørgen var kyndig på mange områder, og hav-
de man tekniske problemer kunne Jørgen som regel finde
en løsning herpå. I de seneste 10 år begyndte Jørgen
også at interessere sig for computere.
Jørgens helbred blev i løbet af de sidste par år dårligere
og især det sidste halve år var slemt for Ham.
Æret være hans minde.

OZ6CV, Christen Nordborg

Og s’følig har vi også i år en aftale med kroen, der serverer
den store berømte Agerskov Super Bøf til kr. 65,00.

Vi lægger i år atter op til en stor-

auktion,

så tag med, hvad du vil af med.

Der kommer i år mange udstillere !

Amatørtræf for hele familien
Arrangør: EDR kreds 6 

v/ OZ1HYG - OZ1HYP - OZ1KFQ - OZ1IKW - OZ9QQ
samt alle vore hjælpere

AGERSKOV FORÅRSMARKED
Dette marked afholdes i år som sædvanligt

på Agerskov kro 
lørdag, den 31. marts 2007

10.00: Åbning

11 - 12: Indlevering
til auktion

13.00: Auktion

16.00: Vi lukker

Vi ses i Agerskov

Husk !
Stof til OZ april 2007 

skal være fremme hos modtageren:
Spalteredaktører -Ellen-Sofie -

hovedredaktør  m. fl. 
senst d. 22. marts
og gerne lidt før.
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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, 
telf. 6615 5487

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger
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Betafon...............171, omsl. v. bagsiden
DIXIT grafisk......................................171
Norad ............................omsl. v forsiden
Radioamatørernes forlag ApS 128, 174
.................... omsl. v forsiden, bagsiden
RF-Connection...................................171
Århus Nord Camping........................188

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: IC-756 PRO, HF/50 MHz transceiver kr.
7.000,00.
OZ1HSY Jan Rossen, Tlf. 59 26 58 15  e-mail
jro@post9.tele.dk

Købes: 2m håndstation (IC-2SET). Gerne med
defekt batteri.
OZ9OY,  Tlf. 97 12 63 64

Sælges: 10 stk Lubcke ringkerne transformatorer
220/12 volt 300 va = (25AMP) kapslede og indstøb-
te med maskimalafbryder kr. 200,-/stk + fragt.
OZ7MV Erik,  e-mail oz7mv@mail.dk 
eller Tlf. 61 38 07 82

Købes: 4-kantet voltmeter med trykknap til skift
mellem 3 og 180 volt (fra Torn.Eb.) Porcelænskon-
densatorer og røde porcelænsmodstande brugt af
værnemagten. Jeg vil også gerne købe Fu.Hec eller
Hea og Torn Fu.B og S.10.K + diagrammer til sam-
me. Endvidere køber jeg tyske flycockpitinstrumen-
ter fra WW2.
OZ1DCE, Uffe Rosenkilde, e-mail daramu@mail.dk,
tlf. 20 87 91 93

Redaktionen søger en spalteredaktør til 
Diplomjagten

Er du interesseret, så se annoncen i OZ febru-
ar s. 80 og ring eller mail til hovedredaktøren

OZ8XW, Flemming
tlf. 75 83 38 89    mail: oz8xw@edr.dk
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