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Redaktionelt
Nye tider
Med dette nummer af OZ har bladet skiftet trykkeri. Mange års samarbejde med PE Offset i Varde er
ophørt, og fra og med dette nr. hedder vort trykkeri Kerteminde Tryk, der på trods af navnet ligger i
Odense.
Skiftet er udelukkende sket af økonomiske årsager. Ved at skifte kan EDR årligt spare et betydeligt
beløb. Skiftet er sket i bedste forståelse med PE Offset, og jeg vil da gerne her udtrykke min tilfreds-
hed, med det samarbejde jeg gennem årene har haft med Karina, Tommy og de øvrige medarbejde-
re hos PE. 
Læserne vil formentligt ikke mærke noget til skiftet. 
Redaktionen skal fremover aflevere det færdige blad som en PDF-fil og ikke som en fil fra QuarkX-
pres, der er det DTP program bladet bliver lavet i. Det betyder at undertegnede selv skal løse alle pro-
blemer omkring bladet.
Havde det været for 5 år siden, havde det bekymret mig meget, for dengang hjalp folkene i Varde
mig med konvertering af mærkelige filformater og tilretning af forskellige ting; men i de sidste par
år, har jeg afleveret et stort set færdigt blad, der var lige klar til fotosætteren eller hvad trykkeriets
maskiner nu kaldes, så forskellen består kun i, at jeg skal trykke på et par andre knapper, når filen
med OZ gemmes til slut.
Nej, min eneste bekymring er, at jeg nu ikke mere kan skyde skylden for underlige fejl på trykkeriets
"oversættere", så når der står mærkelige bogstaver i stedet for en halv eller det græske bogstav ome-
ga, så er det altså redaktøren, der må påtage sig ansvaret.
Med PDF-filer får man, det man beder om.
EDR har i øvrigt ikke kappet forbindelsen til PE Offset helt, for vores hjemmeside levers fortsat gen-
nem firmaet.
Det er også blevet nye tider på EDRs QSL-bureau, hvor der ligeledes af økonomiske årsager er sket
ændringer i arbejdsgangen. Det giver ikke større ændringer for EDRs medlemmer og på side 366 kan
du se hvordan du bruger bureauet. 
Nogle medlemmer i kreds 5 har været fortørnede over måden personaleændringerne på QSL-centra-
len er gennemført på. (Som det sikkert er de fleste bekendt, har vores dygtige piger på kontoret over-
taget arbejdet med at sortere og forsende QSL-kort.) Det kan du læse om i min beretning fra HB-
mødet s 364, hvor du også kan læse, at der er flere nye tider på vej i foreningen. 
Strategiudvalget har afleveret sin første rapport om, hvorledes foreningen skal tackle de kommende
års udvikling.
Det er ikke kun HB, der tænker på foreningens fremtid. På side 368 har vort æresmedlem og EDRs
nestor OZ8T en opfordring til afdelingerne, om at yde deres bidrag til EDRs fremtid.
Normalt bringer vi ikke “genudsendelser” i OZ; men på det punkt er det også nye tider. 
Annoncen herunder er en genudsendelse, idet der ikke er nogen, der har reageret på førsteudgaven,
der var bragt i sidste nummer.
Jeg håber, der denne gang kommer en respons, så vi på dette punkt ikke behøver at fortsætte “de
nye tider”
God fornøjelse med juni OZ, og god sommer.

HR

OZ søger spalteredaktører til 

“Diplomjagten” og “DX-ing og DX-nyt”
Du skal forpligte dig til at skrive “en spalte” hver måned.  For diplomjagten ca. en
side i OZ og for DX-spalten gerne nogle sider. Der kræves ikke andre forudsætinger
end en vis interesse for området og lyst til at glæde alle OZs læsere. Der er et mindre
honorar for arbejdet.

Interesseret?
Så ring eller mail til hovedredaktøren OZ8XW Flemming Hessel

tlf.: 75 83 38 89 - mail: oz8xw@edr.dk og hør nærmere om jobbet
Tiltrædelse omgående
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Radioamatør
Tidligere tiders radioamatør var en person, der brændte for det
at fremstille sin egen radio og måske også en sender. Det var
dengang, Landsforeningen Experimenterende Danske Radioa-
matører (EDR) blev grundlagt - helt præcist den 15. august 1927.
Så i år kan EDR fejre sit 80 års jubilæum.
Radioamatører er i dag som dengang en broget og meget indi-
viduel flok mennesker, der har 'det med radio' som fælles inter-
esse. I EDR skal der være højt til loftet og vidt til væggene for at
kunne rumme radioamatørernes meget forskellige interesser. I
fremtiden står EDR overfor store udfordringer, der vil kræve vil-
lighed til forandring for at kunne servicere fremtidens radioa-
matør. 
For at kunne det, skal der være medlemmer i EDR, og en af frem-
tidens store udfordringer vil være at fastholde medlemmerne og
få en medlemsfremgang. Dette vil kræve, at der gennemføres et
bredt analysearbejde med henblik på at definere, hvorfor en per-
son bliver radioamatør, og hvad radioamatøren forventer af ser-
vice som medlem af EDR. Det er et arbejde, der ikke behøver at
blive særlig akademisk, for at det kan anvendes til at definere
EDRs funktioner i fremtiden.
Nutidens radioamatør har adgang til al den teknik og tilhørende
software, som man kan drømme om - kun afhængig af økono-
miske ressourcer og teknisk interesse. Dette i modsætning til
EDRs etablering i 1927!
For at få interessen vakt hos potentielle radioamatører kunne vi
begynde med at få en hel del  af det for udenforstående 'vola-
pyk', vi omgiver os med, oversat til dansk - her tænker jeg eksem-
pelvis på forkortelserne QRP, SSTV, AMTOR, PSK, EME, AURORA -
du kan selv fortsætte. Det er forkortelser, man også møder på de
forskellige radioamatørhjemmesider - dette indforståede sprog
og brugen af CW forkortelser på telefoni kan jo nok være med-
virkende til at skræmme en eller anden interesseret væk!
Har man et amatørradiocertifikat, er man deltager i den mest
grænseoverskridende hobby, der overhovedet findes. Det for-
pligter til at udvise god radioskik og accept af den individualis-
me, som den globale amatørradio bevægelse er et godt udtryk
for.

OZ9AC, Kaj Nielsen 
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Det FLEXIBLE: H1001
H 1001 er et nyudviklet 50 ohm kabel der er ligeså smidigt som RG 213 - og med næsten
samme gode data som H 1000. Inderlederen er 2,7mm og består af 19 tråde, mod 1 i H
1000. Deraf flexibiliteten. Øvrige detaljer som H 1000. 
(RG 213 burde nu være fortid!)

Pris: Kr. 16,75 pr. m.  Ved 100 m: Kr. 15,75 pr. m. 

Vi fører N, BNC og UHF(PL) konnektorer til H 1001.

Det TYNDE:  H 155
H 155 er 50 ohm kablet der har sendt RG 58 på pension! 
Det er 5,4 mm i diameter og inderlederen består af 19 korer på 0,28 mm omsluttet af
kvælstofopskummet polyethylen der er dækket af en alu-folieskærm forstærket med en
flettet kobberskærm. Kappen er af grå PVC.

Pris: Kr. 6,25 pr. m - ved 100 m: Kr. 5,75 pr. m.

Vi  fører BNC og UHF(PL) konnektorer til H 155.

Det TYKKE:   H 1000
H 1000 er det robuste men alligevel smidige 50 ohm kabel med "standardmålet" 10,3
mm ligesom RG 213 og Aircom +. Data på H 1000 er dog væsentlig bedre end RG 213.
Inderlederen er 2,62 mm i diameter og omsluttet af kvælstofopskummet polyethylen
der igen er dækket af en dobbelt folie/flettet kobberskærm. Kappen er af sort PVC. 

Pris: Kr. 16,75 pr. m - ved 100 m: Kr. 15,75 pr. m. 

Vi fører N, BNC og UHF(PL) konnektorer til H 1000.

Kabel
- tykt, tyndt eller  flexibelt

10 MHz 30 MHz 50 MHz 144 MHz 432 MHz 1300 MHz 2300 MHz
RG58C/U 4,8dB/650W 8,2dB/380W 11,0dB/255W 20,5dB/135W 42dB/70W 95dB/35W
H155 3,0dB/850W 5,1dB/470W 6,5dB/350W 11,3dB/210W 20,2dB/120W 36,0dB/65W 49,0dB/50W
H124 2,1dB 3,4dB 4,2dB 6,8dB 11,5dB 20,5dB 29,0dB
RG213 2,0dB/3kW 3,7dB/1,8kW 4,9dB/1,36kW 8,6dB/780W 19,0dB/440W 32dB/240W 45,0dB/270W
H1001 1,5dB/1,7kW 3,3dB/1,3kW 3,3dB/970W 5,0dB/560W 10,8dB/310W 19,0dB/170W 26,6dB/125W
H1000 1,2dB/2,7kW 2,0dB/1,6kW 2,7dB/1,2kW 4,8dB/680W 8,5dB/370W 15,7dB/200W 21,8dB/145W

Kabeltype - Kabeltab pr. 100 meter samt effektformåen ved frekvenserne:

RADIOAMATØRERNES FORLAG ApS
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

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

Alle priser er incl. moms og hertil skal lægges forsendelsesomkostninger.
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Det er såmænd ét og det samme. Dette gamle
princip har fået et virkeligt "comeback" med
digitalteknikken, idet det nu med simple midler
er muligt at opnå 70dB spejlsignal undertrykkel-
se over et frekvensområde, hvor den analoge
teknik lå omkring de 40 dB. Dette har gjort den
direkte konverterende fasemodtager med sin
ukomplicerede konstruktion højaktuel igen.
Opskriften på en sådan modtager er enkel. Læg
et gratis program i Pc'en, køb en "black box"
eller lod et par komponenter på en printplade,
tilslut printpladen til computeren og man har en
god og billig modtager med alle moderne mod-
tagerfaciliteter. I dag findes der flere kommerci-
elle SDR Radioamatør produkter på markedet,
hvoraf SDR-1000 transceiveren[1], udviklet af
K5SDR, vel nok er den mest kendte.

Amatørerne har dog tilsyneladende svært ved at
slippe den gammelkendte filter teknik og prøve
faseteknikken selv om vi som eksperimenteren-
de radioamatører vel burde være i front! For at
hjælpe udviklingen på vej og vise hvor simpelt
det er at bygge og benytte en SDR modtager i
forbindelse med lydkortet i en Computer, så har
den amerikanske QRP klub lavet et byggesæt [2]
som efterhånden er udgivet i flere versioner, og
som bl.a. OZ5RM har købt og beskrevet i [3].

Foto 3.  SDR-modtageren i drift med DDS VFO og
PC skærmbillede af et frekvensområde på 80
meter. Der ses to LSB signaler, og såvel deres sig-
nalniveau som frekvensindhold og båndbredde
kan aflæses.

Det grundlæggende byggesæt er til 40 meter
båndet og krystalstyret. Frekvensområdet der
kan aflyttes er halvdelen af lydkortets sam-
plingsfrekvens, hvilket vil sige 48 kHz for et lyd-
kort med 96 kHz sampling.

Foto 1. Sådan så prototypen af SDR-modtageren
ud! 

I denne artikel vil jeg så præsenteres min modta-
ger version for 40 og 80 meter båndet. Den er
opbygget på en printplade og gør ikke brug af
SMD og "eksotiske" komponenter. Printpladen
kobles direkte til stereoindgangen på lydkortet i
en computer, som så i forbindelse med et soft-
wareprogram udgør den komplette modtager.
Den kan vist rolig betegnes som en begynder-
konstruktion, så her kan alle være med, uanset
om man indtil nu har været "ren" computerfre-
ak. For at tilgodese alle er efterfølgende beskri-
velse gjort meget detaljeret! Man bliver forbav-
set over alle de egenskaber man får i denne
modtager, som ellers kun finder i dyre modeller,
såsom filtre med stejle og variable flanker, fem
modulationsarter, notch, noiseblanker, bånd-
skop o.s.v.

Diagrammet
Se figur 1. Antennesignalet passerer et båndfil-
ter hvortil komponentværdierne for 80m og 40
m er angivet på diagrammet. Herefter følger en
MAR6 HF forstærker, IC6, til at kompensere for
tabene i filter og blander. 
IC6 kan udelades sammen med de tilhørende få
komponenter DR1, C20 og R19 og tilføjes senere
hvis man ønsker. Signalet passerer herefter pri-
mærsiden på transformatoren T1, og udtages
modsat rettet og symmetrisk i forhold til jord på
sekundærsiden til kontakterne i blanderen IC1
der er en CMOS kreds med analoge kontakter,
der fungerer som QSD (Quadrature Sampling
Detektor). Virkemåden af blandingstrin og især
forskellen imellem en QSD og en "traditionel
blander" er nærmere forklaret i efterfølgende
afsnit. 

SDR (Software Defineret Radio) - eller
direkte konverterende modtager?

Af OZ5WK, Karl Wagner
Ærholm 9
6200 Aabenraa
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De ledende kontakter i IC1 vil så i takt med oscil-
latorfrekvensen, skiftevis koble det blandede HF
signal faserigtig til de to sampling kondensato-
rer, C5 og C6 i henholdsvis "Q" og "I" LF kanaler.
Herfra forstærkes og filtreres signalet i et par
støjsvage operationsforstærkere IC2 inden det
via potentiometrene POT 1 og POT 2, der tilpas-
ser et rimeligt og ensartet LF output niveau i
begge kanaler, tilføres Stereo Linie indgangen
på lydkortet. Som oscillatorsignal, samplesignal,
kan man vælge imellem en ekstern VFO, eller
den indbyggede krystaloscillator med Tr1.

Anvendes udelukkende VFO, kan krystallet og
Tr1, R13, R14, R15, C14, C15 og C16 udelades.
Oscillatorsignalet forstærkes og ændres fra sinus
til firkantspænding med Tr2 og Tr3 inden det
tilføres Flip-floppene IC4 og IC5 der fungerer
som frekvensdeler og faseforskyder. Oscillator-
signalet skal være mindst 4 gange højere i fre-
kvens, som den HF frekvens man vil lytte på.
Konstruktionen giver mulighed for at neddele
oscillatorsignalet med 4 eller 8 hvilket giver
større frihed i valg af oscillatorfrekvens. 
Hvis man f.eks. vil lytte på 3,7 MHz så kan man
enten benytte 14,8 MHz eller 29,6 MHz som
oscillatorfrekvens. Igennem kombinering af out-
puttet fra flipfloppene i IC5 og IC6 og gatene i
IC3, fremkommer de fire 90 graders faseforskud-
te signaler der vil aktivere de 4 kontakter i IC1 og
skiftevis koble det blandede HF signal faserigtig 

Figur 2. Dobbeltbalanceret blander med dioder.

til de to sampling kondensatorer, C5 og C6.
Ulempen ved at anvende flipflop til at skabe de
fire 90 graders faseforskudte signaler er, at
hastigheden hvormed flipfloppene IC 5 og IC4
arbejder, sætter grænsen for hvor højt man kan
komme op med oscillatorfrekvensen, men til
gengæld har denne metode den store fordel i
forhold til andre metoder, at den har meget
præcise faseforhold over et stort frekvensområ-
de.

Hvad kræves der af modtagerens blandingstrin?
Vi kræver normalt at modtagerens blandingstrin
skal kunne læse svage signaler i nærheden af
kraftige signaler på amatørbåndene, og dette
kræver, at blanderen har et stort forvrængnings-
frit område altså er meget lineær. Dette kan
forekomme besynderligt, eftersom selve blan-
dingen af oscillatorsignal og antennesignalet

Figur 3. Dobbeltbalance-

ret blander med analoge

switche



324 _____________________________________________________________________________ OZ Juni 2007

kræver en ulineære komponent, så lineariteten i
blandingstrinnet refererer kun til signalvejen og
her har IC'er med CMOS analoge kontakter
noget at byde på, i forhold til en diodeblander.
Kontakterne erstatter dioderne i en "normal"
diode ringblander, og er meget lineære når de er
sluttet, samtidig med at de giver en god isolati-
on når de er afbrudt, hvilket resulterer i en sig-
nalblander med et stort lineært område, som
samtidig også har mulighed for at afgive fase-
forskudte signaler. Figur 2 viser princippet i en
diode ringblander, hvor HF-, MF- og Oscillator
signalerne er tilkoblet med 2 transformatorer.
Oscillator signalet tilføres de 4 dioder igennem
transformatorerne der giver dette en 180 gra-
ders faseforskydning hvilket medfører at det ene
par dioder A+ D vil lede i den positive del, og B
+ C i den negative del af oscillatorsignalets sving-
ning. De ledende dioder vil så koble HF ind-
gangssignalet til MF udgangen, med Oscillator
signalets frekvens. For at dioderne fungerer til-
fredsstillende som kontakt, skal oscillatorsigna-
let være væsentlig større end HF signalet. Til en
højniveau blander på + 27dBm kræves et oscilla-
torsignal på 0,5 W for at opnå det eftertragtede
store forvrængningsfrie område. Figur 3 viser
princippet i en CMOS analog kontakt blander,
eller QSD (Quadrature Sampling Detektor) med
tilhørende impulsdiagrammer. Oscillatorsignalet
er her et firkantsignal, med 4 gange højere fre-
kvens end antennesignalet. Det aktiverer kon-
takterne D, A, B og C med 90 graders fasefor-
skydning som vist på impulsdiagrammet. Dia-
grammet læses fra oven og viser først oscillator-
signalet, herefter det halverede oscillatorsignal
og så følger de to firedelte oscillatorsignaler der

skiftevis kobler HF indgangssignalet til Q og I LF
-udgangenes to sampling kondensatorer C5 og
C6, hvorfra det så kan anvendes i en traditionel
fasemodtager eller tilsluttes lydkortets stereo
indgang i en Computer, hvor et software pro-
gram så fungerer som modtager.

Kommentarer til printpladen i figur 4
Start med at se på billederne og komponentpla-
ceringstegningen. L1 og L2 i båndfiltrene er
almindelige færdigviklede standard værdier i
drosselspoler, og værdierne for båndfilter til
såvel 80 m som 40 m er angivet på diagrammet.
HF forstærkeren IC 6 (MAR-6) er i et stripline hus
der monteres direkte på undersiden af printpla-
den. Der bores et 5mm.hul i printpladen hvori
stripline huset placeres og benene kan så loddes
direkte til printbanerne.
Transformatoren T1 er viklet på en rød Amidon
kerne. Primærviklingen er mærket 1og 2 på dia-
grammet, består af 18 vindinger, 0,3 mm. tråd.
Oven på denne vikles sekundærviklingen der
består af 2 tråde på 8 vindinger, som snoes sam-
men (bifilart), inden de vikles ovenpå sekundær-
viklingen. Sekundærviklingerne forbindes heref-
ter sammen, således at begyndelsen på den ene
vinding forbindes med afslutningen af den
anden vinding (mærket med 4 og 5 på diagram-
met). Disse to tråde danner midtpunktet og for-
bindes på printet imellem R1 og R2. 
Som flipflop IC4 og IC5 skal man vælge en hurtig
type f.eks. 74S74 eller 74F74 ellers kan man få
problemer med at de kan følge med oscillator-
signalet. 
Komponenter i "I" og "Q" kanalerne vælges
parvis så ens som muligt, for at opnå så nøjagtig

Figur 4. Printulægget. Printets størrelse er 125 mm X 70 mm
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en faseforskel imellem kanalerne. En lille forskel
betyder mindre idet den fjernes i computerens
software.
Sluttelig monteres et stereokabel på terminaler-
ne I - ka og Q - ka, og i kablets anden ende mon-
teres et stereostik, som isættes computerens lini-
eindgang til lydkortet. Jeg foretrækker at bygge
på dobbeltsidet print, hvor oversiden er et
ubrudt stelplan, men enkeltsidet print er også
udmærket.
Printpladen kan huses i en standard hvidbli-
kæske med målene 125 x 70 mm. Der er ikke
anvendt SMD komponenter.

For at lette evt. fejlfinding monteres sokkel til
alle IC. Start monteringen med alle ledningsstyk-
ker (strapper), IC sokler, modstande, kondensa-
torer, spoler, transistorer. 

Vent med at montere IC6 til resten er afprøvet.
(se under afprøvning). Er man interesseret i at
modtageren f.eks. skal være to bånds så undlad
at montere båndfilter og krystal på printpladen
og monter disse eksternt og omskiftelige evt.
med VFO. Det samme gælder deleforholdet i for-
bindelse med IC5.

Afprøvning
Inden strømforsyningen tilsluttes så undersøg
om der er kortslutninger eller dårlige lodninger
på printpladen, det betaler sig rigeligt i tid og
penge. Tilslut en 12 V strømforsyning og strøm-
forbruget skal ligge omkring 13,5 mA, når kry-
stallet ikke er monteret og IC1 til IC6 ikke er sat
i soklerne. 
Monter krystallet og strømmen stiger til ca. 15
mA. Herefter monteres en ledning imellem pin 2

Figur 5. Komponentplaceringstegningen

Foto 2. Det endelige
produkt af SDR-modta-
geren
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og 3, svarende til ben 5 og 3 på IC5, (4 gange
reduktion af krystalfrekvensen), og IC5 sættes i
soklen hvorved strømmen stiger til ca. 20 mA. Så
isættes IC4 strømmen øges til ca. 34 mA, herefter
IC3 og strømmen er nu steget til ca.38 mA. 

Figur 6. Soundcard oscilloskpopet viser et S6 sig-
nal på 3.753 MHz med de to ens sinuskurver, én
for I signalet og én for Q signalet, ca. 90 grader
forskudt for hinanden

Herefter isættes IC1 og strømmen vil kun stige
lidt til ca. 39 mA, hvilket også gælder når IC2
isættes, og strømmen hæves til 42 mA. Sluttelig
loddes IC6 på printpladen og strømmen for hele
opstillingen vil nu ligge omkring 60 mA.

For at sikre at I og Q signalerne kommer ind i
computeren og har den rimelig korrekte 90 gra-
ders faseforskydning og ensartede amplitude,
kan man indledningsvis gennemføre en simpel
test med f.eks. et LF- dobbeltstråle oscilloskop.
Har man ikke et sådant til rådighed, kan man
hente et glimrende program, der bl.a. også inde-
holder en generator, som hedder "Soundcard
Oszillograph" på [6], programmet fungerer sam-
men med lydkortet. 
Programmet startes nu på computeren og der
sendes et HF signal ind i antennebøsningen fra
en målesender eller en anden bærebølge. Der
skal nu dannes to sinuskurver på oscilloskopet,
som vist på figur 6, én for I signalet og én for Q
signalet, som er 90 grader forskudt for hinan-
den. Vær opmærksom på at sættes antennen på
i stedet for målesenderen kan der være flere sig-
naler, og det er svært at se en nøjagtig 90 gra-
ders forskydning imellem signalerne. "Sound-
card Oszillograph" kan også vise signalerne i X-Y
format. Klik på "X-Y Graph" fanebladet, og der
skal dannes en cirkel på skærmen,  hvis I og Q er
eksakt 90 grader forskudt for hinanden og har
samme amplitude.

Vises derimod en ellipse på skærmen i X-Y ret-

ningen, så er der forskel i signalernes amplitude,
hvilket kan justeres ind på POT1/ POT2. Er det
derimod en ellipse der hælder i forhold til X/Y
akse, så er der forskel på signalernes fase. 

Drejer det sig kun om en mindre hældning som
på figur 7 så kan det udlignes i modtagerens
software, ellers må komponenterne undersøges,
idet de åbenbart ikke er ens i begge kanaler. Har
man nu et I og Q par med rimeligt korrekt 90
graders faseforskydning og ensartede amplitude
kan man starte ét af SDR modtagerprogrammer-
ne i computeren, ellers må der fejlrettes. Under-
søg bl.a. følgende:
Har lydkortet overhovedet en stereo indgang?
Kommer der to signaler I og Q fra modtager-
printet over i lydkortets Linieindgang?
Der kan også være problemer med lydkortets
forskellige indstillinger og udvælgelse af den
rigtige lydindgang i lydkortets "Mixer", men
fortvivl ikke, det kan lade sig gøre.

Figur 7. Soundcard oscilloskopet i position "X-Y
Graph" , viser et S6 signal på 3.753 MHz og skul-
le vise en cirkel på skærmen, hvis I og Q kanaler-
ne er eksakt 90 grader forskudt for hinanden og
har ens amplitude. Som det ses" hælder" den
lidt, se kommentarer hertil i teksten

Nu er man så klar til at hente og starte ét af SDR
modtagerprogrammerne i computeren. Fidusen
er nu at programmet samarbejder med lydkortet
og i forbindelse med printpladen udgør det så
hele HF- modtageren. Her vil jeg kun omtale
anvendelsen af de 2 programmer ROCKY [7] og
SDRadio [5] som er typiske repræsentanter for
øvrige radioamatør SDR programmer. 

Programmerne har hver deres fordele og f.eks.
har ROCKY bl.a. automatisk fase og amplitude-
korrektur over hele frekvensområdet, hvorimod
SDRadio har manuel fase og amplitudekorrektur
på én frekvens men har så flere modulationsar-
ter og notch.
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ROCKY
Vi starter med ROCKY programmet og foretager
en kort indstilling af dette. Klik på "VIEW" og i
rullegardinet på "SETTINGS". På fanebladet
"Audio", kan man bl.a. bestemme lydkortet, hvis
man har flere, og skifte stereo input hvis USB og
LSB skulle ligge forkert. På "DSP" fanebladet kan
man indtaste den ønskede oscillatorfrekvens der
skal vises i midten af frekvensdisplayet. Alle
"knapperne", S-meter og frekvensbånds angivel-
se er lige over frekvensskalaen. Tilpasning af lyd-
niveauet til og fra lydkortet foretages i Windows
lydkortets kontrolpanel. Skyderen på "Line - In"
justeres lige netop til S - metret begynder at fjer-
ne sig fra S2. Højtalerstyrken indstilles til beha-
geligt niveau, hvorefter den indbyggede AGC
holder højtalerstyrken konstant.

ROCKY vinduet kan udvides lodret og vandret til
at udfylde hele skærmen ved at "trække" i de
lodrette og vandrette kanter eller i hjørnerne,
med et tryk på venstre musetaste og hold den
nede under trækket. Med et klik på "Start
Radio" knappen ser man frekvensspektrets
grundstøj på displayet, og en bærebølge ved
oscillatorfrekvensen. Frekvensområdet kan fors-
tørres med et klik-træk på "Zoom" knappen.
Pilen i bunden af frekvensvinduet viser frekven-
sen der lyttes på, og så trækker man frekvens-
spektret forbi! (Lige omvendt af hvad man gør i
en "normal" modtager). Afstemning over fre-
kvensskalaen kan foretages på flere måder, med

"musehjulet", piletasterne, eller klik i frekvens-
vinduet på det signal man vil lytte på. For hurtig
båndafsøgning klikkes med venstre musetaste.
Frekvenssteppene kan ændres imellem 12, 60 og
300 Hz med tastaturtasterne "PgUp" og "PgDn"
og de anvendte vises lige under frekvensskalaen.
Knappen "Mode" giver mulighed for skift imel-
lem CW, LSB og USB og vises ligeledes under fre-
kvensskalaen. Under pilen i bunden af frekvens-
vinduet findes en lille aflang, forskydeligt boks,
der symboliserer filtrene. CW filtret har en varia-
bel båndbredde imellem 20 - 600 Hz og LSB/USB
filtret kan varieres imellem 1000 - 2700 Hz. Bånd-
bredderne indstilles med tastaturtasterne
"Home" og "End" eller ved at "trække" i den lil-
le boks med venstre musetaste, der holdes nede
under trækket. Boksen kan ved LSB/USB filtret
trækkes enten i venstre eller højre side og der-
med fjerne de lave eller høje toner, alt efter hvor
forstyrrelserne ligger.

Jeg har tjekket S- metret med 5 uV for S9, og det
har 6 dB imellem S graderne fra S3 og op til
S9+20 når HF- trinnet med MAR-6 (IC6) er mon-
teret, og skalaen er korrigeret med 13dB. Uden
HF trin er S - meterkalibreringen lig med mange
kommercielle stationer. Har man selv mulighed
for at kalibrere S- metret med en målesender
eller lign. så kan korrektion af skalaen foretages
ved at trykke tastaturtasten "Ctrl" og klikke på
den lille runde S-meter markør med venstre
musetaste og hold den nede medens man træk-

Figur 8. Her ses et signal på S9 +10 dB i en afstand af +6 kHz fra oscil-
latorfrekvensen 0 kHz.
Bemærk der er hak i "Correct balance" og spejlsignalet kan kun lige
anes ved -6 kHz
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ker til den ønskede position. Den automatiske
korrektion af fase og amplitude fejlene i forhold
til frekvensområdet der lyttes på kan ses med et
klik på "TOOLS" og i rullegardinet på "I/Q
BALANCE". Det fremkalder et lille vindue oven i
frekvensskalaen der viser I/Q med de korrekturer
af fase og amplitudefejlene som programmet
foretager automatisk under drift af modtage-
ren.

Figur 8 og figur 9 viser et signal på S9 +10 dB
med og uden korrektion i en afstand af 6 kHz fra
oscillatorfrekvensen 0 kHz. Korrektionen er sne-
digt udført og foregår ved hjælp af signaler i fre-
kvensområdet som er mindst 30 dB over støjen.
Programmet opstiller en tabel med de optimale
fase og amplitudeværdier for et antal fastlagte
frekvenser, i forhold til en fastlagt spejlsignalun-
dertrykkelse ca. 12kHz fra oscillatorfrekvensen.
På signalerne foretages en synkron detektering
af spejlsignalet, med det rigtige signal som refe-
rence oscillator. Synkrondetektoren er meget
følsom og kan detektere signaler der ligger
under støjgrænsen. Detektoren omsætter resul-
tatet til en talværdi der indeholder amplituden
og fasen af spejlsignalet i forhold til hovedsigna-
let. Programmet udregner og justerer løbende
den ønskede talværdi for amplitude og fasekor-
rektion som funktion af frekvensen. Desto læn-
gere modtageren er tændt og der findes signa-
ler som kan detekteres, desto bedre bliver fase
og amplitudeforholdene.
Udover den på "DSP" fanebladet indtaste oscil-
latorfrekvens der så angives i midten af fre-
kvensdisplayet, kan man indstille yderligere 4

forskellige frekvensområder, som så gemmes
sammen med tilhørende oscillatorfrekvens og
I/Q balancer. Frekvensområderne fremkaldes ved
at klikke på den lille pil oppe i øverste højre hjør-
ne, til højre for vinduet med frekvensangivelsen
og der kommer et rullegardinet med de 4 fre-
kvenser som kan tilpasses egne ønsker. Dette
gøres ved at klikke på filen med Rocky' s konfi-
gurationsindstillinger, der åbnes i tekstprogram-
met WordPad. Øverst på siden står så alle 4 bånd
med frekvensangivelser, som man kan ændre
eller slette alt efter eget ønske. 

Programmet indeholder også muligheden for at
teste om lydkortet fungerer korrekt med softwa-
ren uden at modtagerens printkort er tilkoblet
lydkortet. Man kan hente en I/Q lydfil f.eks. [8],
hvor der ligger forskellige filer med QSO' er fra
amatørbåndene, og lægge dem ind i WAV map-
pen, der hører til Rocky programmet. Med et klik
på "FILE" og i rullegardinet på "Play I/Q from
File" fremkommer WAV mappen med den gem-
te optagelse, som udvælges og startes med et
klik. Man kan også selv optage en I/Q fil og
afspille den igen som forklaret ovenfor. Dette
gøres med et klik på "FILE" og i rullegardinet på
" Record Input I/Q" når modtageren er aktiveret.
Optagelsen afsluttes med et klik på "Stop" i rul-
legardinet, hvilket fremkalder WAV mappen
hvor optagelsen gemmes. En tæller under fre-
kvensskalaen angiver optagelsens længde. Er
man interesseret i at gemme modtagerens LF
output, f.eks. fra en QSO, så klik på "FILE" og i
rullegardinet på "Record output audio ". Opta-
gelserne kan herefter afspilles på computerens

Fig. 9
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"Multimedia Player". Hvis man vil mærke sin
optagelse, kan man klikke på "VIEW" og i rulle-
gardinet på "SETTINGS". Her kan man på fane-
bladet "Operator", skrive kaldesignal, navn og
QTH, som så kan læses ved afspilning. For mere
detaljeret information om ROCKY og beskrivelse
af " Waterfall Displayet " se den engelske beskri-
velse på hjemmesiden[6]

SDRadio
Det program er lidt anderledes opbygget. Start
med et klik på teksten "OPTIONS", der er place-
ret på bjælken over frekvensdisplayet. I "rulle-
gardinet" vælges først "audio input", hvor man
kan skifte stereo input, hvis USB og LSB skulle
ligge på den forkerte knap, og justere lydstyrken
så lydkortet ikke overstyres. Herefter vælges
"Sound Card Channel Skew Calibration", hvor
finjusteringen af fase og amplitudefejl foretages
manuelt. Med et klik på "Rx" ser man frekvens-
spektrets grundstøj på displayet omkring -95 dB,
men der er ingen oscillatorsignal, det er under-
trykt i dette program. Man lægger nu en fast
bærebølge ind på modtageren omkring +10 kHz
fra midten af frekvensskalaen og ser på frekven-
sen -10 kHz hvor der givetvis vil ligge et spejlsig-
nal, i lighed med fig. 9. Ved at grov- og finjuste-
re på amplitude og fase skyderne minimeres
spejlsignalet. Dette skal foregå langsomt og
omhyggeligt og gentages flere gange idet der er
sammenspil imellem justeringerne. En forskel på
90 dB imellem bærebølge og spejlsignal er
målet.

Det var justeringen, så et par ord om betjenin-
gen. Det lodrette blå felt inde i frekvensskalaen
viser den anvendte båndbredde. Ved at trykke
venstre musetaste og holde den nede kan man
flytte modtagerens filter sammen med software
oscillatoren hen over hele frekvensområdet, der
som nævnt er 48 kHz for et lydkort med 96 kHz
sampling. 
Filterbåndbredden kan også reguleres ved at
trykke venstre musetaste og holde den nede ved
det blå felts øvre eller nedre grænse, og en virk-
ning som det kendes fra båndpas tuning i en tra-
ditionel modtager kan opnås. De fem "Freq.
Span" knapper påvirker kun displayet og ikke
signalet. De fem traditionelle modulationsarter
kan indkobles med knapperne AM, USB, LSB, CW
og FM.  Den venstre lodrette skyder ved fre-
kvensskalaen ændrer afstanden imellem kalibre-
ringerne på den lodrette dB skala, og med den
højre skyder placeres det ønskede dB område
sigtbart. 
De øvrige knapper er vel nærmest selvforklaren-
de, måske bortset fra ECSS. Når den trykkes
demoduleres det aflyttede signal samtidig med

at der indkobles en selvsynkroniserende notch
med et indtrækningsområde på kun 48 Hz til at
fjerne en uønsket bærebølge på frekvensen. Så
fremgangmåden ved anvendelse af ECSS er at
man øger filterbåndbredden til 6 kHz og rykker
den røde lodrette linie så tæt på den uønskede
bærebølge som den så låser til. Ønsker man at
ændre frekvensangivelsen på displayet, kan man
klikke på bjælken lige under uret og der frem-
kommer et tastefelt, hvor man kan indtaste ska-
laens midterfrekvens.

Krav til computeren
De fleste nyere computere vil have rigelig med
processorkapacitet til at håndtere SDR modtage-
rens software, selv mange gamle og langsomme-
re computere kan anvendes med et godt resul-
tat. Det eneste krav er faktisk at den skal inde-
holde et stereo lydkort til at håndtere de to lyd-
signaler "I" og "Q", hvilket mange af de ældre
computere og moderne laptops ikke har. 

Som testet i [4], kan de små programmer Rocky
og SDRadio fungere perfekt med en computer
bestykket med en 400 MHz processor, Windows
98 og sample hastighed på 48 kHz. Det mere
avancerede program KGKSDR, kan dog kun køre
perfekt når sample hastigheden nedsættes til 22
kHz. Jeg benytter en 2,4 GHz processor med
Windows XP og Soundblaster Augidy lydkort.
Her er processor belastningen 20 % for Rocky og
SDR. KGKSDR belaster med 40 %.

Oplev glæden ved din nye konstruktion
Nu er det bare med at få antennen sat på, lytte
og afprøve alle knapper og nyde din nye modta-
ger med alle faciliteter.  Du bliver imponeret
over hvor godt en sådan simpel SDR modtager-
konstruktion fungerer, selv på 40 meter om afte-
nen. Har man først afprøvet denne konstruktion,
så vil interessen SDR uden tvivl være vakt, uanset
om det skal være selvbyg eller ét af de kommer-
cielle produkter på markedet.

Afsluttende bemærkninger
Denne modtager er et eksempel på hvordan
man kan kombinere computer og amatørradio,
til fremme af vores hobby blandt de mange com-
puterfreaks. Konstruktion er et lille overkomme-
ligt byggeprojekt som alle kan deltage i, og det
er velegnet til at samarbejde om i en lokalafde-
ling.
Tak til Sønderborg afdelings byggehold som har
tilbudt at ætse og bore printpladen, hvis nogen
ikke selv har mod på dette [9].

Har du spørgsmål, så er min e-mail adresse:
kwag@webspeed.dk
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Litteratur og informationer
[1] http://www.flex-radio.com
[2] http://www.amqrp.org/kits/softrock40/
[3] OZ April 2006, side 209
[4] Funkamateur September 2006, side 920

Software:
Programmer kan hentes på adresserne:
[5] SDRadio: http://www.weaksignals.com
[6] Oscilloskop: http://www.zeitnitz.de/Christi-

an/Scope/Scope_ger.html
[7] Rocky: http://www.dxatlas.com/rocky/
[8] Lydfiler: 

http://www.qrpradio.com/pub/ham/sdr /IQ
wave files

Komponent indkøbsmuligheder
[9] Printpladen - Sønderborg afdeling, henv.

OZ1IKW Tlf. 74 44 18 05 eller
OZ1IKW@qrz.dk
O. B. Carlsen Elektronik, Sønderborg: Tlf. 74
42 70 45.
Vejle RC elektronik: www.vejle-rc.dk
Segor electronics: www.segor.de
Funkamateur online-shop: www.funka-
mateur.de
Hari - Amidon kerner: www.hari-ham.com

Nogen har større erfaring i opbygning og
idriftsættelse af HF konstruktioner som andre,
og dermed kan ting som jeg har taget for givet
åbenbart give problemer. De fleste fejl skyldes
fejlplacerede komponenter og glemte lodninger
fordi flere komponenter er isat samtidig, og sidst
men ikke mindst Transformatoren T1 der er vik-
let eller forbundet forkert.

Montering af den dobbeltsidede printplade
Man bør altid følge visse "standard" regler, som
åbenbart ikke kan gentages for ofte. Hele ideen
med at anvende en dobbeltsidet printplade er, at
oversiden skal fungere som afskærmning for
derved at undgå ustabilitet, og derfor skal over-
siden også være forbundet til stel (minus). Alle
komponenter der ligger til stel med den ene side
skal derfor ikke kun loddes til stel på undersiden,
men også på oversiden af printet!

Hvis man ikke ønsker at bygge printet ind i en
hvidblikkasse, hvor både over og underside af
printet loddes til kassen, vil det være en god ide
at føre en tråd igennem printet hver 2 cm. hele
vejen rundt langs printets kant, og lodde denne
tråd på begge sider. Det samme gælder for hvert
af de to stelben på IC 6, MAR-6, hvor der føres en
tråd igennem printet og loddes på begge sider.
Følg med på diagrammet medens du monterer
komponenterne så får en bedre forståelse af
kredsløbet, samtidigt med at du undgår fejlpla-
ceringer som bagefter kan koste både "sved og
tårer"!

Transformator T1
Transformatorer skal vikles på det angivne mate-
riale, og korrekt forbindelse af viklingerne er
meget afgørende for modtagerens egenskaber.
Beskrivelsen kan måske forekomme rigelig
detaljeret, men det er vigtigt at viklingen fore-
tages korrekt for at opnå et fornuftigt resultat.

Transformatoren T 1 er viklet på en rød T-50-2
kerne fra Amidon.

Primærviklingen er mærket 1og 2 på diagram-
met, og den består af 18 vindinger, 0,3 mm tråd.
En vikling er hver gang tråden er stukket igen-
nem kernen. Afklip 1 stykker tråd på 30 cm. Stik
tråden halvvejs igennem kernen, hvorefter den
bøjes tråden i et "U" omkring kernen, og
medens man fastholder den ene ende føres den
anden 9 gange igennem ringen, hvorefter den
anden ende føres 9 gange igennem. Dermed skal
der nu være 18 viklinger igennem ringen som
alle drejer samme vej rundt. Vindingerne forde-
les nu jævnt på kernen så de fylder 3/4 af kernen,
hvorefter trådenderne afisoleres i en længde af
5 mm og fortinnes.
Sekundærviklingen består af 8 bifilarviklinger af
0,3 mm. tråd. Afklip 2 stykker tråd på 20 cm. Vrid
trådene sammen med 4 vrid pr. 3 cm, og før trå-
dene igennem ringen således at der er lige
meget tråd på begge sider. Herefter bøjes tråden
i et "U" omkring kernen, og medens man fast-
holder den ene ende føres den anden 4 gange
igennem ringen, hvorefter den anden ende føres
4 gange igennem. Dermed skal der nu være 8
viklinger igennem ringen som alle drejer samme
vej rundt. Vindingerne fordeles nu jævnt på ker-
nen, ovenpå primærviklingen, hvorefter de 4
trådender afisoleres i en længde af 5 mm og
fortinnes.
Herefter finder man, ved hjælp af et ohmmeter,
hvilke ender der hører til hvilken spole. På dia-
grammet og på komponentplaceringstegningen
er den ene vikling mærket 3 og 4 og den anden
5 og 6. På diagrammet er vist en prik ud for mær-
ket 6 på den ene vikling, og 4 på den anden vik-
ling, det betyder at det er den samme ende af de
to sammenvredne tråde. D.v.s. at 4 og 5 på dia-
grammet forbindes sammen. T1 er nu klar til
montering på printet.

Indhøstede erfaringer fra bygningen af SDR-modtageren
af OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm, Åbenrå
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Denne artikel må ikke betragtes som en kon-
struktion, da den del jeg beskriver, jo er i pro-
duktion, men snarere som en hjælp til de ama-
tører der har et eller andet på bedding, men ikke
rigtig har mod til at gå i gang. Jeg så godt nok
en artikel fra en afdeling under EDR der foreslog
at bruge en mobiltelefon til tonerne, men dette
er meget sjovere. DTMF står for Digital Tone
Multi Frekvens. Denne mikrofon skal bruges til
opkald over Echolink. Jeg slutter min artikel med
omtale af dette system samt lidt om de toner og
noder man kan bruge.

Jeg har længe syslet med tanken om at ombyg-
ge en normal trykknaptelefon til brug for opkald
med DTMF toner for 2 meter eller 70 cm båndet.
Jeg var kommet så langt, at jeg havde fået øde-
lagt een telefon, fordi jeg glemte at tage mistel-
tenen (spændingen gange 1,41) i ed. Jeg tror der
kom over 70 volt på kredsløbet. Det stoppede
mit projekt et stykke tid. Brændte telefoner lug-
ter ilde. På en auktion i Frederikssund afdelingen
købte jeg en lille vægtelefon, der blev sat på mit
telefonstik, og den virkede fint med toner.
Tonerne fremstilles i en lille kreds der sidder i
telefonen, men forsyningsspændingen er helt
forkert, da den jo er beregnet til telefonstikkets
spændinger. Måler man denne spænding vil man
måle omkring 50 V. Der skal altså laves nogle til-
pasninger. For nu at lave disse tilpasninger bliver
man nødt til at måle lidt på systemet. Problemet
er så: Hvor skal man måle?

For at se komponenternes placering tages der et
billede. Jeg brugte et lille NIKON COOLPIX 3100
kamera. Det gav efter nogle forsøg nogle glim-
rende billeder. Undgå blitz. Brug helst solskin. Så
undgås reflektioner. 
Figur 1 viser telefonen i samlet tilstand. Der var
en enkel selvskærende skrue som skulle løsnes,

Fig. 1

og så kunne man meget forsigtigt skille de to
halvdele fra hinanden. Figur 2 viser den åbne
telefon. Spiralledningen har 4 ledninger (sort,
gul, grøn og rød). Så skal man til at måle lidt på
de forskellige tilslutninger. For at få noget for-
nuftigt ud af disse målinger bliver man nødt til
at tegne et rimeligt diagram, og det er noget af
et arbejde. Jeg tror det tog mig mindst 3 dage
med pauser. Man får i min alder ondt i øjnene,
ved at kikke på de små komponenter. Jeg har nu
komponentsiden, samt printsiden. Dette har fle-
re fordele: Man skal ikke vride og dreje på led-
ningerne, så de knækker, og man kan faktisk få
et ganske godt billede af printudlægget.

Ombygning af vægtelefon

Af OZ6IH, Ole Hasselbalch
Vibeskrænten
2750 Ballerup
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Man skal arbejde lidt med farverne for at kunne
printe printbanerne ud. Jeg spejlvendte printet
så komponenterne kunne tegnes ovenpå. Så var
det med et ohmmeter nemt at måle sig fra punkt
til punkt. Det tog godt nok sin tid, men, det var
anstrengelserne værd. Dog måtte jeg give op for
nogle SMD modstande der var loddet på bagsi-
den, men de forstyrrer åbenbart ikke det færdi-
ge resultat. Nu har man så et diagram som ud fra
et skøn ser tilforladeligt ud, se figur 3. Finder du
en graverende fejl, så giv mig besked.
På printet sad der en integreret kreds med type-
betegnelsen W91442N. Oplysningerne om denne
kreds blev fundet på GOOGLE. Jeg fik gemt en fil
på min computer. Den anden kreds TEA1062 blev
fundet på samme måde. Nu har jeg så alle data
på kredsen, såsom spændinger og forbindelser,
hvilket hjælper meget når man skal i gang med
diagramtegningen. Jeg printede selve kredsen
ud og klæbede den på et stykke papir. Det kom
til at se sådan ud. Jeg ville kunne bruge telefon-
en med en sendertast, så det måtte indbygges
ekstra. Det viste sig at kredsene arbejdede med
meget lave spændinger. De ligger på under 4 V,
og strømforbruget er nede på omkring 32 mA.
Nu skal vi så have systemet til at arbejde på en
lidt anden måde. Vi kan nok roligt lade det hele
arbejde med 5 Volt, men der skal kigges lidt på
tilpasningerne, idet vi nu ikke mere skal arbejde
med telefonnettets linie. Den røde og grønne
ledning kunne bibeholdes. Da den anden kreds
TEA1062 har en fælles ledning mellem ben 9 og

ben 6 kunne dette også bibeholdes. Vi kan nu
bruge tastaturet og frembringe tonerne. Nu
måtte jeg kikke lidt med et oscilloskop. Jeg skul-
le jo finde ud af hvor DTMF tonerne kom ud. Jeg
skulle jo kunne høre stationerne på min modta-
ger, og ved sending kunne starte senderen samt
sende toner.

Ombygningen
Først satte jeg telefonen til linien og oscillosko-
pet blev tændt. Det viste sig at ringetonerne
kom ud på den sorte ledning, som jeg på dia-
grammet har kaldt (B) Line. Jeg kunne da se
klartonen, og efter nogle sekunder begyndte
den at dutte. Ved at trykke på de forskellige
knapper kunne DTMF-tonerne tydeligt ses.
Noget kunne tyde på at jeg skulle bruge den sor-
te ledning som modulation til senderen. Der
kom også masser af sinussvingninger, når jeg tal-
te til mikrofonen, så den sorte ledning måtte
være udgangspunktet. Den var forresten meget
lydhør for tale, så modulationen fejlede ikke
noget. Det viste sig dog at denne løsning ikke
var korrekt. Kablet mellem vægholderen og tele-
fonen blev taget ud. Herefter blev der tilsluttet
+5 volt mellem den grønne og den røde ledning.
Der skete overhovedet ikke noget selvom der nu
var spænding på W91442 kredsen. Noget måtte
blokere! På den igen med linie og det hele. Det
måtte være noget med enten MUTE HKS eller DP
indgangen. Det er åbenbart Linie (Den sorte led-
ning) der styrer det, hvilken min tabel også viser.

Fig. 3Diagrammet

Telefon off Mute=0,4 V HKS=2,6 V DP=0 V Linie=0 V
Telefon on Mute=0,7 V HKS=0 V DP=0,5 V Linie=5 V

Min tabel
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Den sorte ledning skulle åbenbart skifte mellem
0 og +5 Volt. Nu skulle jeg i tænkeboks Det tog
nu ikke ret lang tid, idet jeg hurtigt fandt ud af
at den sorte linieledning bare skulle forbindes til
den grønne. Den skulle jo have 5 Volt. Da nu
linie er kortsluttet (her var før lavfrekvens) måt-
te jeg lige måle mig til at lavfrekvens og DTMF-
toner kunne tages fra ben 3 på TEA1062. Spænd-
ingen til ben 13 på TEA1062 kom helt af sig selv
efter denne omlodning. Hvad du nu gør med lav-
frekvensen afhænger af din eksisterende mikro-
fonledning. Der skal sikkert laves nogle småju-
steringer.

Nu er linieledningen omdannet til mikrofonled-
ning, og der skal lige laves en tast til senderen.
Den fik jeg af OZ6T. Sidste problem er: Hvad med
den lille højttaler i telefonen. Det nemmeste bli-
ver sikkert at koble den fra TEA1062 og tilpasse
den til den indbyggede højttaler i stationen. Det
nemmeste er at sætte et stik på bagsiden af sen-
deren. Dette afbryder den indbyggede højttaler
når stikket sættes i. D.v.s. Der skal lige føres en
ledning ud af mikrofonstikket. Sidste problem:
Hvad med sendertasten? Normalt lægger man i
rimelig moderne sendere tasteledningen på stel
gennem en kontakt. Der går kun få mA så
løsningen blev at sætte en bipolar elektrolyt i
serie med højttalerledningen. Så kunne den bru-
ges både til højttaler og sendertast. Højttaleren
skal jo alligevel mutes ved sending. Jævnstrøm
bliver jo spærret af en kondensator!! Et forenk-
let diagram viser de to kredse samt brugen af de
fire ledninger der var til rådighed. Det viser også
i princippet hvorfor der nu er konstant spænding
på TEA1062. På siden af telefonen blev den lille
tasteknap monteret. Der skulle lige files lidt, så
der kom et lille firkantet hul. Tasteknappen blev
monteret på et ganske lille stykke Veroboard. Ak
ja alle trykknapperne faldt af da jeg skilte tele-
fonen ad, men jeg havde heldigvis taget et bille-
de af deres placeringer. Hele systemet blev mon-
teret på et stik og det virkede helt efter hensig-
ten.

DTMF
Så går vi over til selve DTMF tonerne. De laves i
en matrix der består af et sæt trykknapper. Nog-
le har tallene fra 0 til 9 samt # *. Andre telefoner
har også A B C D E. Der findes også andre funk-
tioner men dem vil jeg ikke beskæftige mig med
her. Vi skal kun beskæftige os med det første
sæt, altså 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

1: 697 og 1209 Hz
2: 697 og 1336 Hz
3: 697 og 1477´Hz
4: 770 og 1209 Hz

5: 770 og 1336 Hz
6: 770 og 1477 Hz
7: 852 og 1209 Hz
8: 852 og 1336 Hz
9: 852 og 1477 Hz
0: 941 og 1336 Hz
*: 941 og 1209 Hz
#: 941 og 1477 Hz

Disse specielle toner er valgt ud fra at de ikke
giver harmoniske der rammer de andre frekven-
ser. Du kan læse en masse om DTMF ved at søge
på Google.

Echolink
På internettet kan du downloade et program der
hedder Echolink. Man kræver et kopi af din
licens for at du kan få et password. Jeg fik store
problemer fordi de ikke fattede man kunne have
to call. Programmet arbejder sammen med et
lydkort, og det kan en masse sjove ting. Fra en
ganske lille station kan man, hvis man ellers kan
nå et relæ køre med stationer over hele verden.
Jeg har fået tildelt NODENUMMER for begge
mine call. 7410 for OZ6OH og 105193 for OZ7T.
Det høje nodenummer for det sidste call skyldes
jeg har meldt mig meget senere til på dette call.
Nodenummeret finder du ved at sætte din curs-
or på callet. Hvis du ved et relæs frekvens trykker
du simpelthen 7410 hvis du vil connecte mig. Er
jeg på vil systemet sige: Connectet to OZ6OH.
Stemmen er syntetisk men godt forståelig. Hvor-
dan du ellers skal bruge Echolink finder du
meget hurtigt ud af. Specielt ved at sludre med
andre der har haft det et stykke tid.

Kortbølge håndstation
Der er stadig amatører, der har lyst til at bygge udsty-
ret selv, og DJ8IL viser i to artikler i CQ-DL hvordan han
har bygget en CW-station, der ikke fylder mere end en
VHF-håndstation. Resultatet er blvet en to bånds (10
og 14 MHz) transceiver til CW. Udgangseffekt op til 5
W. Modtageren er en super med data helt i top. Der er
lavet en simpel digitaludlæsning og konstruktionen
indeholder også en keyer. Artiklerne rummer alle dia-
grammer men ikke printudlæg. Disse kan dog hentes
på nettet.
DJ8IL: Auf dem Weg zum Kurzwellen-handy. CQ-DL
3/2007 side 178 - 181 og CQ-DL nr. 4/2007 side 248 - 251

Collins skala på S-line og KWM2
Har du en Collins af ovennævnte type, så viser DJ7TE
hvorledes du får skalaens mekanik op på mærkerne.
Artiklen beskriver i detaljer hvordan du adskiller, juste-
rer og samler delene igen.
DJ7TE: Collins-Skalen- S-line und KWM2. CQ-DL
12/2006 side 866-868

OZ8XW

Fra andre blade

OZ
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AUTEK VA1
EDR Birkerød afdeling har anskaffet sig en AUT-
EK VA1 VECTOR RX ANTENNA ANALYST til brug
for afdelingens medlemmer. Med dette instru-
ment kan afdelingens medlemmer måle alt hvad
en radioamatør kan ønske sig at måle på sine
antenner. 
AUTEK VA1 er et handy instrument (se figur1)
som på trods af sin ringe størrelse kan måle man-
ge parametre på en antenne. Instrumentet er
forsynet med et display som kan vise den ønske-
de målefrekvens og måleværdier. 2 trykknapper
over displayet er tænd/sluk og indstilling af fre-
kvensbånd i alt 6 fra 0,5 til 33 MHz. Med de 2
drejeknapper under displayet kan målefrekven-
sen grov- og finindstilles. Med de 5 trykknapper
til højre for displayet indvælges måleområderne.
Figur 2 er en oversigt der viser hvad instrumen-
tet kan måle. Der kan bl.a. måles SWR ved en
række værdier mellem 25 og 450 Ohm og der
kan måles seriemodstand og +/-  seriereaktans
såvel som parallelmodstand og parallelreaktans

Figur 1. AUTEK VA-1 er et handy instrument

og mere. Tilslutning til instrumentet sker ved en
SO-239 UHF bøsning og stel/jord kan forbindes
til en skrue. 
Der medleveres testledninger og nogle præcisi-
onsmodstande til check af instrumentet som
energiforsynes af et udskiftelig 9 volt batteri.
Pris i USA 200 dollars.

Måling med AUTEK VA1
på en vertikal HF antenne

Af OZ5PF Ib Pforr-Weiss
Udsigten 2a 
2980 Kokkedal
OZ5PF@QRZ.dk

Figur 2. Oversigt der viser, hvad en VA-1 kan måle.
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Figur 3. 35 fod antenne som til forveksling ligner
en flagstang

Vertikal HF antenne
Antennen er en 35 fod  (10,6 m)"Heavy Duty
Fiberglass" produceret af Shakespeare i USA. ( Se
figur 3). Denne type antenne var meget anvendt
i den maritime radiotjeneste både i skibe og på
landstationer. I den nederste ende er antennen
forsynet med en flange så den kunne fastspæn-
des på en 1 m høj piedestal lavet af tømmer.(Se
figur 4). Den grå kasse på siden af piedestalen er
en ACU (Antenna Coupling Unit) DCU-100 fra
Sunair Electronics i USA. Antennen er forbundet
med et kabel til ACU-ens antenneskrue så den
totale lodrette længde er 11,25 m. Til ACU-ens
jordskrue er der forbundet følgende "jordsy-
stem" bestående af:
1. 5 stk. jordspyd.
2. 12 stk. kobbertråde 6-20 m lange nedgravet i

græsplænen og 
3. 2x 25 m galvaniseret trådhegn, elektrisk for-

bundet sammen  på  hjørnestolpen og ført til
jordskruen med et kort tykt kobberkabel.

Antennen er placeret tæt ved hjørnestolpen.
ACU-en er forbundet til transceiveren i stationen
med et nedgravet RG-213U sammen med et
multikabel der er forbundet til en kontrolboks i
stationen. (Se figur 5) Kontrolboksen forsyner
ACU-en med 28 V DC og nogle kontrollamper
viser forløbet af en Tuning der kan aktiveres ved
at trykke på knappen "Tune"; idet transceiver-

ens nøglekredsløb er forbundet til kontrolbok-
sen. Herved sendes der lidt HF på den valgte fre-
kvens ud til ACU-en som i løbet af mindre end 1
sekund (for det meste) sørger for tilpasning til
antennens impedans, således at SWR bliver bed-
re end 1:1,5. Kontrolboksen er også forsynet
med et instrument og en omskifter så udstrålet
og evt. reflekteret effekt kan måles ude ved
antennen.

Måling
Måling på antennen fandt sted i et par dage i
påsken 2006 hvor vejret var sol, stille og tørt og
temperaturen +12 grader. AUTEK VA1 blev for-
bundet mellem den nederste ende af antennetil-
slutningskablet, som var frigjort fra ACU-en, og
ACU-ens jordskrue. D.v.s. målingerne skulle fore-
gå helt ned ved jorden og jeg måtte ligge på
knæ for at kunne betjene instrumentet og ind-
føre måleresultater i et forberedt skema.
Indrømmet noget besværligt. Det var planen at
måle seriemodstand Rs og seriereaktans +/- Xs
ved 1 frekvens i alle amatørbånd fra 160 til 10 m.
Endvidere ville jeg også måle kvart-, halv-, tre-
kvart- og helbølge resonansfrekvens hvor Xs = 0.
Der blev målt flere gange og også den efterføl-
gende dag. Der blev udregnet gennemsnitsvær-
dier som blev plottet ind i en graf. (Se fig. 6)

Figur 4. Antennen er fastboltet på en piedestal.
Den grå kasse der skimtes på siden er ACU.

Antennens kvartbølge resonansfrekvens blev
målt til 5.86 MHz og  Rs blev ved denne frekvens
målt til 45 Ohm hvor  Xs = 0. Hvis man sætter den
teoretiske kvartbølge radiationsmodstand til 36
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Ohm så vil forskellen mellem denne og de målte
45 Ohm tilnærmet være lig med antennes jord-
modstand (jordtab) dvs. 9 Ohm. Hvilket kunne
tyde på at jeg har et rimeligt godt "jordsystem"
til denne antenne. Et lavt jordtab er vigtigt for
antennes virkningsgrad og for en lav udstrålings-
vinkel.

Figur 5. Kontrolboks for ACU

Afsluttende bemærkning
Målingerne viser at denne type antenne har en
meget varierende impedans over frekvensområdet
1,8 til 30 MHz som min ACU klarer hurtigt og effek-
tivt at tilpasse til 50 Ohm. Den af EDR Gladsaxe
afdeling i OZ beskrevne ATU 2002 indbygget i en
regntæt kasse vil sikkert også kunne anvendes til
denne type antenne. Antennen har været installe-
ret her på stationen i snart 10 år og har været
anvendt på alle bånd fra 160 til 15 m med en 100
watt transceiver.og givet mange DX-forbindelser.
Jeg har anvendt CW, SSB, PSK-31 og SSTV. Selv på
160 m hvor den udstrålede effekt måske kun er ca
5 W har jeg haft QSO-er i mørketiden med hele
Europa og Færøerne både på CW og SSB. 

Kilder
1. "All About Vertical Antennas".  William I.

Orr, W6SAI og Stuart D. Cowan, W2LX
2. ATU 2002, en automatisk antennetuner til

HF, OZ 12/2002

Interface til ICOM 706.
I en artikel beskriverSM6KIN et interface, der nok er
lavett specielt til ICOM 706; men som sikkert nemt kan
tilpasses andre radioer. Interfacet udmærker sig ved at
der er galvanisk adskillelse mellem radio og computer.
Det angives at fungere fint med programmer som
"Ham radio deluxe", "MixWare" og "Digipan"
Der er udover diagram vist hvorledes delene samles på
et veroboard.

SM6KIN: Helisoleret interface för ICOM 706 MKIIG fo¨r
digitale moder. QTC nr 3/2007 side 20-21

OZ8XW

Signalkilde til VHF, UHF og mikrobølge.
Hvis man roder med  de høje frekvenser, kan det være
nyttigt med en signalkilde hvis frekvens er kendt. Det
problem løser LA3JT meget enkelt med en oscillator på
48 MHz, lavet med en TCXO efterfulgt af en diode-
multiplikator, der sørger for harmoniske højt op i fre-
kvensspektret. 
En håndfuld komponenter er alt, hvad der behøves. I
artiklen angives at 48 MHz signalet har en styrke på 7
mV (-30 dBm) og eksempelvis 5760 MHz -127 dBm sva-
rende til 0,1 uV. Selv på 10 GHz er der signal nemlig
over 0,04 uV.

LA3JT: En signalkilde for VHF, UHF og mikrobølge-
båndene. Amatørradio 11/2006 side4 -5

OZ8XW

Figur 6. Antennens impedans fra 1,8 til 30 MHz

Fra andre blade

OZ
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Om at gafle sig ind på rette frekvens
Vi vil vel alle gerne sikre os at transceiveren er så
godt kalibreret som muligt. Perfektionisten
OZ1DX indstiller i AM-stilling på WWV, der jo sen-
der meget eksakt på 2.5, 5, 10 og 15 MHz. Så slår
han radioens marker-oscillator til (den giver et sig-
nal for hver 25 kHz over hele spektret). Nu justeres
oscillatoren til S-meternålen kun giver et udslag
hvert eller hvert andet sekund. WWV høres des-
værre ikke godt hos mig, så jeg bruger en lidt
anden metode:

Efter en halv times opvarmning (af radioen, altså)
stiller jeg den på en kendt, stabil KB-station, fx
Deutsche Welle på 6075 kHz AM. Den høres alle
vegne døgnet rundt. Derefter skiftes til LSB og 440
Hz højere: 6075,440 kHz. Nu høres der en tone hvis
frekvens gerne skulle være - ja, kammertonen -
hvilket efterprøves med en stemmegaffel eller
med en elektroniske guitartuner. Man kan for-
mentlig også anvende et RTTY- eller PSK-program
med markører på displayet eller et rent audiopro-
gram som Spectrumanalyzer. I mit tilfælde måtte
jeg bruge RIT, og den viste at radioen lå 25 Hz for
lavt. Så gentoges forsøget med USB: Ned og lyt på
6074,560 kHz. Så at sige samme resultat: -25 Hz.
Herefter lå det lige for at finde det sted i radioen
hvor man justerer masteroscillatoren. På min IC-
781 kan det gøres fra forpladen. RIT slås naturlig-
vis nu fra, og så finindstilles masteroscillatoren til
tonen igen er på 440 Hz. Ved skift til modsatte
sidebånd og frekvens bør der være samme tone.
Ofte har transceiveres display ikke udlæsning til
sidste Hertz, tredje ciffer efter kommaet, men VFO
går ofte i trin på hele 10 Hz.

Afledning af uønskede spændinger på antennen
Balancerede antenner med paralleltrådsfeeder
kan under visse vejrforhold få ganske store spænd-
inger på sig, spændinger der kan ødelægge den
radio der er koblet til antennen. Tordenvejr, selv i
nogen afstand, kan også inducere spændinger på
antennen på mange, mange volt. Det samme pro-
blem eksisterer jo ved longwire antenner, og dér
har man endda set forslag til gnistgab bygget af et
tændrør. Tidligere har jeg selv anvendt højohms
modstande mellem feederens sider og jord. En
nok mere sikker løsning er at indsætte en højim-
pedanset spole, måske viklet på en toroidkerne fra
begge sider af feederen og til stel inde i - eller
uden for - antennetuneren. Vil man ikke bygge
denne beskyttelse selv, kan det amerikanske firma
Array Solutions tilbyde diverse færdige anordnin-
ger. De består af toroidkerner, indbygget i PVC-

eller aluminiumæsker og fås i forskellige udgaver
afhængigt af hvor store effekter der skal sendes
med. De skal anvendes sammen med en god jord-
forbindelse. På den måde har man hele tiden tjek
på at statisk elektricitet afledes til jord. Her kan du
få mere info: http://www.arraysolutions.com
Har du lyst til at prøve at anvende tændrør som
afledere, så se på side 64 i QST juni 2006: Notes on
Lightning Protection for Open-Wire Feed Lines.

Figur 1. Jordantennen på sin plads.

Ned på jorden med antennen?
Der er en ganske læseværdig artikel af DG9WF i
det tyske amatørblad Funk Amateur (4/2006) om
en antenne til modtagning af lang- og mellembøl-
gesignaler. 
Da den magnetiske del af HF-signalerne forløber
parallelt med jordoverfladen og delvis trænger
ned i denne, opstår der mellem to jordpunkter et
vist HF-potentiale. Hamrer man derfor to metal-
spyd i jorden, blot med et par meters afstand, og
fører man HF-spændingen mellem spyddene vide-
re med en feeder, kan man med en passende
transformation og forstærkning udnytte signaler-
ne. 
Da det altså er overvejende den magnetiske del af
HF-signalerne, er antennen særdeles støjfattig,
omend signalerne er ganske svage. De må derfor
opbygges i en særlig forforstærker. DG9WF viser
forskellige eksempler på sådanne antenner samt
tilpasningselektronik og billeder af modtagne LB-
signaler, bl.a. fra Grimeton SAQ på 17,2 kHz. I
julinummeret af bladet (som ikke er kommet i skri-
vende stund) bliver der præsenteret mere detalje-
rede forslag til transformationsled og forstærkere.
Figur 1 viser "jordstrygeren".

Hist og pist

Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken12, 1.
2830 Virum 

OZ
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Jeg har i snar 15 år læst beretninger i OZ , om
forskellige DXpeditioner til alverdens lande. Det
har været utrolig spændene at læse om, både
deres planlægning og de udfordringer, som de
forskellige teams har mødt. Det kan være glemt
udstyr, uvejr eller ulykker sommetider med
brækkede ben eller andet alvorligt til følge.
Også de løsninger, der fundet til at løse det, har
været spændene. Sommetider har det været US
Airforce, der har været løsningen.

I år blev det så min tur. Og nu vil jeg gerne dele
min første DXpedition, set fra den sjove ende af
en pileup, med andre læsere af OZ. Turen gik til
EU088 som en del af teamet OZ8MW/p. Vi skulle
deltage i IOTA contest 2006, som DXpedition, og
for at kunne dette, skal QTHen være på en ø, der
kun kan nås med fly eller båd. Ingen af delta-
gerne må have bopæl på øen. Det blev årets
oplevelse som radioamatør.

Her ses alt udstyr pakket og klar til at blive læs-
set om bor på det skib, der skulle sejle os ud til
øen. Her er både antenner, 12m teleskopmast,
radioer, PCer og personlig udrustning. Kort sagt
alt hvad vi skulle bruge i de næste dage.

Sejltiden ud til øen var på 2 timer og 45 min. Vej-
ret var fantastisk under hele turen. Teperaturen
var hver dag mellem 25° og 30°, så næsten alle
måltider blev spist udendørs på et skyggefuldt
sted. 
Længe før vi nåede havnen kunne vi se den hvi-
de havbund igennem det klare vand. Da vi kom
til selve havnen blev vi mødt af en del små både
og inde på kajen stod en en mindre kødrand for
at tage imod båden, der en gang om dagen,
kom med friske forsyninger til øen, Vi havde
hyret en af de lokale til at transportere vores
grej ind til vores QTH som lå nogle kilometer fra 

EU088 dukker op af varmedisen.

havnen. Vores vært for de næste 5 dage var også
mødt op for at tage imod os. 

Nu er det nok tid til at oplyse, at øen som vi skul-
le aktivere i IOTA-testen er en del af det danske
kongerige. Det var nemlig mit første besøg på
Anholt. 
Anholt er 22 km² og har 26 kilometer kystlinie,
hvoraf nogle er Danmarks fineste badestande.
Der 165 fastboende på øen, og i turist sæsonen
er der op til 6000 mennesker på øen ad gangen. 

Vi boede hos noget familie til en af deltagerne,
og torsdag aften, efter den lokale fragtkvinde
havde været med vores udstyr, fik vi sat anten-
nerne op. Vi havde trådantenner til 40 og 80
meter og en dipol til 10,15 og 20m. 

Antennerne er på plads

Min første DXpedition
OZ2JUM
Jesper U. Møller
Silkeborg
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Den blev monteret i toppen af vores teleskop-
mast, som kunne drejes manuelt. Radioen, som
vi brugte, var en IC-756, til sjov og reserve havde
vi medbragt en Icom 706 og klubbens QROlle.
Vi nåde både at få testet udstyret og badestran-
den, og inden, det gik løs i testen om lørdagen,
kørte vi ca. 200QSOer
I selve IOTAtesten blev det til: 515 QSOer, 112
multiplier som gav 382704 point i alt. Det blev til
en placering som nr. 226 ud af 1396 deltagende
stationer. I gruppen med dxpeditioner blev vi nr.
17 af 24 stationer. I 2005 var der kørt 615 QSOer,
96 multiplier som gav 372960 point. Så den sam-
lede placering var stort set den samme.

Da der virkelig var pileup på OZ8MV/p i de sidste
2 timer af testen, havde søvnen overmandet mig
uden på græsplænen, så den oplevelse har jeg til
gode til næste gang. 
Mens jeg sov, blev jeg angrebet af 5 blodsugen-
de rovdyr. Det var det tætteste vi kom på en
"ulykke" og det kunne løses med indsatsen fra
et tægekort, da dyrene blev så store, at jeg
opdagede dem.

Alt i alt en rigtig god DXpedition. Vejret, strande
og oplevelserne var lige så gode som på en ø i
Stillehavet. Men de praktiske opgaver og udgif-
terne var langt mindre.

Teamet OZ8MW/p fra venstre oz7kdj,
oz5jr, oz9v og oz2jum. på vej tilbage til
fastlandet.

Fra andre blade

OZ

Pottekredse
Den direkte oversættelse af ordet topfkredse et potte-
kredse, derfor overskriften. Det handler om kvartbølge
kredse til 70 cm bygget i halvliters øldåser. Det viser sig
at længden af disse netop svarer til en kvart bølge-
længde, og ifølge artiklens forfatter kan man opnå et
væsentligt højere Q end med stubs lavet af koaksialka-
bel.
I artiklen er vist hvorledes man med sådanne dåser kan
lave en spertopf-antenne, filtre til bekæmpelse af for-
styrrelser eller indgangsfiltre til 70 cm modtageren.
Ølmærker er ubderordnet, så man har frit valg, når det
gælder om at skaffe sig materialer til et projekt.

DJ3RW: Topfkreise aus Halbliter-Getränkedosen. CQ-
DL 12/2006 side 850 - 852

OZ8XW

DC powermeter
En strømforsyning bør være udstyret med et eller flere
måleinstrumenter, der kan fortælle brugeren om strø
og spænding. Hvis du ikke vil ofre dyre drejespolein-
strumenter og i øvrigt r mere til elektronik end meka-
nik, så er denne konstruktion måske noget. DG7XO har
konstrueret  en enhed, der via et LCD-palnel kan for-
tælle om spænding, strømforbrug, spidsstrøm og
effekt. Konstruktionen er opbygget om kring en IC
kreds (MEGA8-P) der måler og en udlæsningsdel. Der

er naturligvis nogen flere komponenter end hvis man
benyttede traditionelle drejespoleinstrumenter, men
til gengæld får en letlæselig og præcis visning af for-
bruget. Artiklen er med printtegninger, fotos mv, og
selve den mekaniske udførsel fylder ikke mere, end at
den kan indbygges i de fleste kontruktioner.

DG7XO: DC-Power - Meter für das Shack. CQ-DL
12/2006 side 858 - 861

OZ8XW

Mobilantenne
Der er formentligt ikke så mange OZ'ere, der kører
mobilt på HF; men skulle du have lyst til at komme i
gang, så er der inspiration til antennen i en artikel i
Amatørradio, hvor der beskrives en helikal antenne,
der kan bruges til alle bånd.
Der er vist hvorledes antennen fastgøres på bilen og
hvordan den mekaniske udførsel i øvrigt kan laves.

LA9FG og LA7MI: Mobilantenne. Amatørradio 1/2007
side 6 -8

OZ8XW

Hos EDRs kopitjeneste kan du få kopier af alle de artik-
ler, der omtales i rubrikken “Fra andre blade”
Se www.edr.dk for nærmere info samt priser.
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Contesting -
Conteststof -

Resultater

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

Contesting

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>.

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

Juni
All Asian DX Contest - CW 16-17 0000-2400 OZ 6/2006
SMIRK Contest - CW/Phone 16-17 0000-2400 
DIE Contest - CW/SSB/RTTY 17 0600-1200     
SCAG Straight Key Day (SKD) - CW 23    0800-2200     
H. M. The King of Spain Contest - SSB 23-24 1200-1200 
Ukrainian DX DIGI Contest - RTTY/PSK31 23-24 1200-1200 OZ 6/2006
MARCONI Memorial Contest HF - CW 23-24 1400-1400 OZ 6/2005
QRP ARCI Milliwatt Field Day - All 23-24 1800-2100 

Juli.
RAC Canada Day Contest - CW/Phone 1    0000-2359     
ARS Spartan Sprint - CW 3    0100-0300     
Venezuelan Indep. Day Contest - CW/SSB 7- 8 0000-2359 
DL-DX RTTY Contest - RTTY/PSK31/PSK63 7- 8 1100-1059 OZ 6/2006
Original QRP Contest Summer - CW 7- 8 1500-1500 
DARC 10 m Digital Contest "Corona" - DIGI     8 1100-1700     
QRP ARCI Summer Homebrew Sprint - CW 8 2000-2359     
IARU HF World Championship - CW/SSB 14-15 1200-1200 OZ 6/2006
FISTS Summer Sprint - CW 14    1700-2100     
RSGB Low Power Field Day (1) - CW 22 0900-1200     
RSGB Low Power Field Day (2) - CW 22 1300-1600     
RSGB IOTA Contest - CW/SSB 28-29 1200-1200 

Med WPX CW i den sidste weekend af Maj måned er
forårets stor contester overstået og sommersæsonen
med fielddays, amatørradio fra sommerhuset eller
ferieophold og i det hele taget brugen af transporta-
belt grej ude i det fri, nu startet.
Mulighederne for at skaffe effekt til driften af en ama-
tørstation i marken er efterhånden udviddet fra ren
generatordrift til at omfatte solceller, vindkraft og som
det seneste små brintanlæg.
De to sidstnævnte har jeg desværre ingen erfaring
med og vil derfor undlade omtalen i dette indlæg.
Mulighederne for at kunne køre batteridrevet til en
overkommelig pris er nu indenfor rækkevidde, da pro-

duktion af solceller og bedre batterier har fundet
større markeder for afsætning.
Konkurrencen er steget, hvilket er mærkbart på prisen.
Det springende punkt vil nok, for de fleste, være
anskaffelsen af et solcellepanel.
Afhængig af effektstørrelsen ligger priserne fra under
2000kr for 20-30W og til 3500- 4000kr for omkring de
75W.

Solcellepanelet leverer typisk 18- 20VDC og tilsluttes
via en spændingsomsætter, som i den simple udgave
kan tages fra en almindelig 13,8VDC strømforsyning,
blot uden trafo, ensretter og ladeblok.
Her kan en søgning på internettet helt klart betale sig,
og ovennævnte priser, fra efteråret 2006, er sikkert
allerede nu stærkt forældede.
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Akkummulatorer findes i mange størrelser og prisklas-
ser.
Til vores brug skal man interesserer sig for forbrugs-
batterier, en moderned version af rørcellebatterier, og
gel- akkumulatorer.
Almindelige bilakkumulatorer er ikke interessante, da
de er karakteriseret ved at kunne levere flere hundre-
de ampere i kort tid på bekostning af spændingen. 
Det at starte en bilmotor en kold vinterdag er næsten
ensbetydende med en momentan kortslutning af
akkumulatoren.
Men hvis ellers akku'en er i orden betyder det ikke så
meget, de er jo under konstant opladning når de sid-
der i en bil.
Forbrugsbatterier kan ikke levere meget mere end ca.
20Amp, men det kan de gøre i længere tid og kan der-
ved holde spændingen omkring de 12VDC.
Prisen for et forbrugsbatteri ligger omkring 1000-
1500kr for ca. 100Ah.
De findes ofte som lagervare hos leverandører til det
maritime miljø.
Gel- batterier har vundet en stor udbreddelse, da de
anvendes i f. eks. kørestole.
De er noget dyrere end blyakkumulatorer i anskaffel-
se, og kræver at blive opladet med korte pulser.
Et almindelig ladeapparat til bilakkumulatorer kan
ikke anvendes.
En pulslader kan man anskaffe for ca. 200kr.

Akkumulatorer skal passes så de er opladet hele tiden.
De fleste blyakkumulatorer kan checkes med en syre-
måler, som er det mest sikre, da man med den metode
hurtigt kan se om der er en dårlig celle.
Gel- batterier kan man kun måle spændingen på.
De ovennævnte priser er vejledende og jeg skulle tage
meget fejl hvis ikke adskillige radioamatører er istand
til at skaffe delene til under den halve pris.
Til at bestemme forbruget af de forskellige 230VAC
apparater har jeg god brug af en lille forbrugsmåler,
som tidliger er blevet solgt af et supermarked.
Den tjente sig, efter anskaffelsen, lynhurtigt ind ved en
måling på vores 30 år gamle, men aldrig svigtende,
kummefryser.
En ny skabsfryser har tjent sig ind på 1½ år alene ved
et sparet elforbrug.

Power til den transportable

Når jeg pludselig blander 230VAC grej med ind i
udrustningen, skyldes det, at det kan være svært at
undgå indtil man får opbygget en sammensætning
udelukkende bestående af 12VDC forbrugere.

Portabel udstyr

Med markedsføringen, i et førende supermarked, af
12DC/ 230VAC invertere til 230kr for 230VAC/ 150W,
kan det oven i købet være attraktivt prismæssigt at
indlemme f.eks. sin bærbare PC i udrustningen.
Næsten uanset prisen er det de færreste bærbare eller
Laptops, som de kaldes idag, der har batterikapacitet
til mere end 2-3 timers drift, hvilket virker besynderligt
da netop det bærbare og brugbare i marken er poin-
ten ved at have den slags PC.
Nærlæsning af specifikationerne på min gamle bærba-
re PC, afslørede et forventet forbrug på 0,6A ved
230VAC, svarende til 144W.
Længere nede på samme mærkat kan man læse at
PC'en forbruger 2A ved 21VDC, hvilket giver 42W.
Det er sjælden at møde en strømforsyning med så
dårlig en virkningsgrad.
En nærmere afprøvning af ovennævnte med en ener-
gimåler afslørede et misforhold imellem det opgivne
forbrug og det rent faktiske, som viste sig at ligge i 30-
35W området!

Hvad er amperetimer (Ah) for en størrelse?
Det er den måde man angiver en akkumulators kapa-
citet på.
Angives en akkumulator at have en kapacitet på 100
Ah betyder det, at man kan trække 1(een) Amperer i
100 timer.
Når man kender det samlede forbrug i ampere, er det
nu muligt at foretage et skøn over hvor længe man
kan forvente at holde grejet kørende.
En vigtig faktor er akkumulatorens almene tilstand.

Da solceller kun afgiver spænding i dagslys skal man i
den tid også oparbejde energi til brug efter solned-
gang og til næste solopgang, hvis man f. eks. vil delta-
ge i en 24 timers contest.

Hvis man vælger den mere støjende løsning i form af
en generator er der mange muligheder på markedet.
Her betaler det sig at holde øje med supermarkedskæ-
derne, som jævnligt tilbyder typisk 1500 til 3oooW ved
230VDC og i tilgift en god portion 13,8VDC.
Prisen ligger på 1500 til 2000kr.

Anvendelsen af en generator volder normalt ikke de
store problemer.
Det kan være svært at forudsige brændstofforbruget,
da det er meget afhængig af effektforbruget.
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Som regel har fabrikanten antydet hvor længe man
kan køre med fuld effekt på en tankfuld.
Typisk er forbruget på 1 liter brændstof pr. time ved
fuld last.
Selvom generatoren har en 4- taktsmotor og er
støjdæmpet er det ofte nødvendigt at placere den et
stykke væk fra operastørpladsen.
Både ved 230VAC og 13,8VDC skal man være opmærk-
som på at kabeldimensionerne er kraftige nok til at
overføre forbruget.
Det anbefales at bruge 2,5 kvadrat ledning ved
230VAC og min. 6 kvadrat ved 13,8VDC.
Især ved lavspænding er ledningerne ofte underdi-
mensioneret, så jo længere strækninger effekten skal
transporteres over jo større grund er der til at lave en
beregning for at få den rigtige dimensionering af
fødeledningerne.
2,5 kvadrat gummikabel ligger i prisklassen 15kr/ m.
Til lavspænding må man nok indhente et tilbud, dog
har det strejfet mig om det meget kraftige dobbeltka-
bel, der sælges til de de mobile højttaleranlæg i KW-
klassen, måske er en mulighed, hvis man kan styre
polariseringen og isolationen kan holde.
Når man skal dimensionere en strømforsyning til brug
i marken er der mange ting at tage hensyn til inden
man foretager et indkøb.

Hvad vil det samlede strømforbrug være?
For at få et overblik er det nødvendigt at lave en liste
med max. forbrug over hvert enkelt stykke  grej man
forventer at anvende.
Meget groft er det sammensat af en transceiver med
tilbehør og noget belysning.

I OZ 03/2007 bragte jeg resultaterne for WPX CW 2006
og i forbindelse med fornyet læsning af CQ Magazine
Marts 2007 opdagede jeg, at have overset et fint resul-
tat i QRP klassen, 80m enkeltbånd, opnået af OZ7BQ
Hans Jørgen.

Call Bånd Score QSO Prefix
OZ7BQ 80m 103.045 259 185

Hans Jørgen blev, i denne klasse, kun overgået i euro-
pa af LY2GW og YU1AFI.

Det var alt for denne gang

Vy 73 Peter OZ5WQ/ OZ7TTT

Resultater

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

Redaktion:

80m. aktivitetstest
MAJ 2007

Klub CW Points Multi Score
1 OZ1SDB 79 22 1738
2 OZ2NYB 69 19 1311

CW
1 OZ4QX 73 23 1679
2 OZ5RM 71 22 1562
3 OZ1JFK 50 17 850
4 OZ3MC 33 10 330
5 OZ1LJ 33 9 297
6 OZ7EA 11 4 44

Fone
1 OZ9QQ 184 35 6440
2 OZ3MC 182 34 6188
3 OZ1IWJ 185 32 5920
4 OZ5VY 178 33 5874
5 OZ6KH 171 32 5472
6 OZ4NA 165 32 5280
7 OZ1LJ 128 29 3712
8 OZ8SA 125 29 3625
9 OZ6VG 123 29 3567

10 OZ4QX 127 28 3556

11 OZ2JA 112 25 2800
12 OZ1HYI 82 22 1804
13 OZ8AGB 66 19 1254
14 OZ9HMN 58 18 1044
15 OZ6MU 50 17 850
16 OZ9IS 50 16 800
17 OZ7EA 39 16 624
18 OZ1AWG 39 10 390
19 OZ1QZ 21 5 105

Klub fone
1 OZ1SDB 196 36 7056
2 OZ5VEJ 126 30 3780
3 OZ2NYB 119 27 3213

QRP cw
1 OZ8PG 105 23 2415
2 OZ1GX 90 21 1890
3 0U5TF 64 19 1216
4 OZ9KC 68 17 1156
5 OZ8T 28 7 196

QRP fone
1 OZ1GDI 221 32 7072
2 OZ8PG 185 26 4810
3 OZ1GX 160 29 4640
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4 OZ5XT 88 25 2200
5 OZ8T 68 17 1156
6 OZ3TZ 24 7 168

10m. aktivitetstest
MAJ 2007

Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 OZ4DR 13 6 7259
2 OZ1GX 3 3 3792
3 OZ2PBS 7 2 1322
4 OZ4QX 6 2 1251
5 OZ8SMA 3 2 1176
6 OZ1JFK 1 1 628
7 OZ7HX 1 1 551

Klasse B.
SSB
1 OZ4DR 16 5 5590
2 OZ2PBS 11 4 3564
3 OZ1GX 2 2 2096
4 OZ1ALS 5 2 1653
5 OZ8WQ 3 2 1318
6 OZ4NA 3 2 1240
7 OZ8SA  2 2 1062
8 OZ9FL 2 2 1044
9 OZ8SMA 3 1 648

10 OZ7HX 2 1 610
11 OZ9HMN 1 1 545

Klasse C.
FM
1 OZ8SA 4 2 1179
2 OZ9HMN 2 2 1041
3 OZ1GX 1 1 576
4 OZ4NA 1 1 534
5 OZ9FL 1 1 528
6 OZ4DR 1 1 511
7 OZ2PBS 1 1 510

Klasse D.
Dig.
1 OZ2PBS 1 1 526

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ4DR 7259 5590 511 0 13360
2 OZ1GX 3792 2096 576 0 6464
3 OZ2PBS 1322 3564 510 526 5922
4 OZ8SA 0 1062 1179 0 2241
5 OZ8SMA 1176 648 0 0 1824
6 OZ4NA 0 1240 534 0 1774
7 OZ9HMN 0 545 1041 0 1586
8 OZ9FL 0 1044 528 0 1572
9 OZ7HX 551 610 0 0 1161

Denne gang var vi lidt færre i testen på 80 meter end i
de to forrige måneder, men det var vel lidt forudsige-
ligt. Det var jo konfirmationstid. Til gengæld var der en
del nye call med igen og det er rart at se. Jeg ville så
gerne have at disse nye  også vil sende deres log til
mig. Det skal jo ikke være en videnskabelig afhandling,
men et stykke papir/mail med call, navn og adresse
samt pointud-regning. Opskriften står i reglerne i OZ
januar 2007, eller på EDR's hjemmeside.

Om i så kun har kørt 5-6 qso'er, så send den alligevel.
Jeg vil så gerne have logs, og så er det da altid rart at
se sit eget call på tryk i resultatlisten. Det er jo en kon-
kurrence med små og beskedne præmier, men hvem
ved - måske bliver de større med tiden.

Testen på 10 meter var også lidt bedre denne gang
efter nogle magre måneder. Vi har jo lov at håbe det
bliver ved at gå fremad med forholdene. Husk også i
denne test at udfylde loggene efter de anvisninger der
står i reglerne. De findes på EDR,s hjemmeside.

For ikke at komme for sent , vil jeg allerede nu ønske
alle en god sommerferie enten det nu er i  "Langt-
bort-i-stan", eller det er på EDR's sommerlejr eller
andre steder..
På genhør i testerne. 80 meter den 1. juli og 10 meter
den 5. juli.

Vy 73 de
Gunnar, OZ1GX

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. 
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DX-ing og DX-nyt
Vakant

Pt. kan bidrag til spalten sendes til

HR: oz8xw@edr.dk

Redaktion:

DXspalten fremover
OZ8ABE har som tidligere omtalt meddelt, at han ikke
mere har tid til at skrive DX spalten i OZ. Bo har lavet
et flot stykke arbejde, og jeg vil gerne her sige tak for
mange års tro tjeneste og mange interessante spalter. 
Som de fleste sikkert så i sidste nummer af OZ, så søger
vi en ny spalteredaktør. Der har desværre ikke meldt
sig nogen under fanerne endnu; men undertegnede
synes, at DX er så væsentlig en gren af vores hobby, at
en DX-spalte ikke må mangle i OZ. Jeg har derfor
besluttet mig til at prøve at lave en "nødudgave". 
Det bliver ikke en permanent løsning, men højest et
par måneder, så hvis der ikke indenfor de nærmeste
måneder melder sig en redaktør, så kommer læserne til
at undvære DX-ing og DX-nyt i OZ.

Løst og fast
Den længe ventede ekspedition til Scarborough Reef
kom efter et døgns tids arbejde med at lave platform
på revet i gang  den 29. april, hvor den første QSO blev
kørt kl. 13.47. Der er ingen tvivl om, at ekspeditionen
fandt sted under ekstreme forhold. 
Om dagen varme og en tør vind, kun beskyttet for
solens stråler af en lille parasol. Nætterne bød på 13-15
timers vagter, idet det var umuligt at komme til og fra
revene i mørke. Ingen mulighed for at gå en tur og
strække ben med et konstant sprøjt fra havet, kun en
meter over vandfladen sad man i buldrende mørke.
Det var umuligt at se de andre klippeskær eller skibet,
så skulle noget gå galt var der ikke hjælp at hente.
Skriver en af operatørerne, 9V1YC.

På forhånd kunne man frygte, at det ville blive svært at
både høre og køre dem set i lyset af de manglende sol-
pletter. På 20 meter, hvor mulighederne nok var størst,
var de under hele operationen hørbare med et pænt
signal fra kl. 10-11 UTC til sidst på aftenen. Faktisk top-
pede S-meteret hos undertegnede allerede den første
dag, hvor de ved 19 tiden dansk tid gav et udslag tæt
på S9.
De pæne signaler gjorde nu ikke, at de ligefrem var
lette at køre. Pileupen var stor, og de fleste gange
meddelte operatøren blot, at han lyttede "up" i stedet 

BS7H teamet på “hovedskæret”

for at angive et område. Det betød kaldende stationer
over 50 kHz eller mere af båndet både på SSB og på
CW. Der skulle en ganske stor ihærdighed og vel også
en portion held til at få en QSO. Det var desværre ikke
alle kaldende danske stationer, der fik forbindelse;
men ifølge statistikken på BS7Hs hjemmeside lykkedes
det for 83 OZ'ere at komme i loggen med en eller fle-
re QSO'er. 
Efter i alt 45.820 QSOer gik de QRT kort før midnat
UTC natten mellem den 5. og 6. maj. 17884 unikke call
blev det til.

QSO'erne fordelt på kontinenter ser således ud:

Africa 212
Asia 21,112
Europe 16,329
North America 6,918
Oceania 948
South America 301

Ikke overraskende topper Japan antallet af QSO'er
med i alt  17562 forbindelser.
Herefter følger USA med 6421, Italien med 2370 og
Tyskland med 2274.
Danmark befinder sig et godt stykke nede på denne
liste med i alt 163 forbindelser.

Ekspeditionen havde ikke online log, så mon ikke i det
mindste de 8,757 stationer, der kun fik en QSO har
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været lidt nervøse inden loggen efter operationen blev
lagt på nettet, og de kunne konstatere, at den var god
nok.
Hvis du er vild med statistikker, kan du på BS7Hs hjem-
meside 

http://www.scarboroughreef.com/ 
finde mange flere opgørelser over, hvorledes QSOerne
fordelte sig. Der er også et omfattende billedgalleri.

Ekspeditionen er blevet godkendt af DXCC, så nu ven-
ter vi kun på QSL-kortene. Der er sikkert en del, der
kun mangler BS7 for at have kørt dem alle.

Fra OZ4ADO, Johnny har jeg modtaget dette billede af
en kæmpeantenne, der står på Thule ait base. Ifølge
Johnny, der arbejder deroppe, bruger amerikanerne
den ikke mere, og der skulle være muligheder for at
låne den til amatørtrafik.
Data på antennen er: 
USAir force navn: AS-3482/GRC (LOG PERIODIC 20 ELM)
TOWER HIGH 80 FT (25METER)
HØJESTE PUNKT 90 FT (28 METER)
ANTENNE LÆNGDE 107 FT (33 METER)
ANTENNE BREDDE 128 FT (40 METER)
ROTOR VÆGT 1500LPS (681 KG)
TOWER VÆGT 4000LPS (1816 KG)
FREKVENS 4-30 MHZ
TOTAL VÆGT 11700LBS (36738KG)
MAX POWER 25K WATTS
VSWR 4-25MHZ MAX 2.1 OVER 25 MHZ MAX 2,5.1
GAIN 9 DB MELLEM 4-9 MHZ 12DB OVER 6 MHZ
BALUN ER OLIEKØLET OG ER 1:4
PRIS 1983 60180 $
Hvis man kikker godt efter, er der 2 stk. trekant master
på den lodrette mast.

Husk at sommeren sikkert byder på åbninger på de
høje bånd. Lyt og prøv med et CQ.
Efter store ekspeditioner til VU7, N8S og BS7H er der i
den kommende tid lidt mere stille; men følgende er,
hvad jeg har fundet. 

KL7 Alaska
Marvin Baur (KL1YY), Bob Wertz (NF7E)  og Art Phillips
(NN7A)  vil operere fra Ushagat Island (NA-206) den 12-
17 juli. De vil medbringe to 100 w stationer med verti-
kale vire og drage antenner. Operationen vil blive CW
med NN7A/NL7 og SSB med NF7E/KL7 på 160-10 meter.
SSB på 20 og 15m IOTA frekevnserne.
Der er ingen installationer på Ushagat, så operationen
vil bruge batterier fra en camp opsat af operatørerne..
QSL via home calls, direct eller bureau.

VP6D Duci isl.
Fik du ikke kørt Duci isl. sidst er der stadig muligheder.
Der planlægges en ekspedition, der skal finde sted i
februar 2008. Landingstilladelse og licens er ordnet og
en passende transport sikret. 
Operatører forventes at blive: Carsten/DL6LAU,
Eric/K3NA, Dietmar/DL3DXX, Andy/DL8LAS,
Martti/OH2BH, Robin/WA6CDR og Krassimir/K1LZ) alle
erfarne operatører. Der vil blive aktivitet på 160-6
meter med 7 stationer og call VP6DX fra 11. - 23 febru-
ar 2008.
Flere informationer på (www.vp6dx.com).

VP6 Pitcairn
Tom, ZL2HGR vil operere (mest PSK og måske CW) som
VP6TD indtil først I september.

VQ9JC Chagos
Der er aktivitet herfra indtil juli måned.

God DX
HR/OZ8XW Flemming
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Nye danske førstegangsforbindelser
Også til denne udgave af VHF-spalten er der indløbet
indberetninger om formodede nye danske første-
gangsforbindelser på UHF og SHF.
Den første kommer fra OZ6OL, som fortæller, at han
kørte KH7X på 1296 MHz EME den 21. april 2007 kl.
06:16 UTC. QSO'en fandt sted på CW uden forudgåen-
de aftale, og der blev udvekslet rapporterne 559/559.
KH7X var en EME DX-pedition, som var aktiv på 1296
MHz og 2,4 GHz fra Hawaii (Oahu, lokator BL01XP) i
april måned. DX-peditionen var ledet af K0YW, Bruce
Clark.
QSO'en formodes at være den første mellem Danmark
og Hawaii på 23 cm.

KH7X anvendte følgende udstyr på DX-peditionen til
Hawaii:
12 fods TVRO parabol forsynet med hjemmebyggede

kobberfødehorn til 1,3 og 2,4 GHz. US Digital enco-
ders, forforstærkere, down-convertere samt en
Kenwood TS 2000 Transceiver og vandkølede lineære
PA-trin.
Fotografiet, som er fundet på:

http://aditl.com/ham/kh7x-eme-2007/index.html
viser DX-peditionens faciliteter på Oahu. På hjemmesi-
den kan man finde en masse andre billeder samt video-
og lydklip fra DX-peditionen.

Fra OZ4MM er der kommet en rapport, der indeholder
en stribe nye danske førstegangsforbindelser. Alle er
lavet via moonbounce (EME) og CW. 

DL1YMK, Michael, var taget til Island med sin trans-
portable parabolantenne. Fra lokator HP84US (ca. 80
km nord for Reykjavik) kørte han fra 10. - 20. maj 2007
med kaldesignalet TF/DL1YMK en lang række EME-
QSO'er på 70, 23 og 13 cm. OZ4MM kørte ham på alle
bånd og OZ6OL kørte ham på 23 cm.
Foto fra hjemmesiden http://www.dl1ymk.de

Det drejer sig om følgende QSO'er:
Første QSO mellem Danmark og Island på 70, 23 og 13
cm:
432 MHz: 13. maj 2007 kl. 06:33 UTC TF/DL1YMK
(HP84US).
1296 MHz: 12. maj 2007 kl. 08:13 UTC TF/DL1YMK
(HP84US).
2320 MHz: 16. maj 2007 kl. 13:17 UTC TF/DL1YMK
(HP84US).
Første QSO mellem Danmark og Rumænien på 23 cm:
1296 MHz: 20. maj. 2007 kl. 12:45 UTC YO2IS (KN05PS).
Første QSO mellem Danmark og Kina på 23 cm:
1296 MHz: 21. maj 2007 kl. 10:12 UTC BY4RSA
(OM92FA).

BY4RSA var et call som blev benyttet af DL3OCH under

VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

Toplisten
I august 2007 publiceres som sædvanlig en opdate-
ret udgave af lokatortoplisten. Såfremt du har
forøget din samling af lokatorfelter eller har andre
ændringer til listen, skal din opdateringsrapport
være mig i hænde senest den 13. juli 2007, hvis de
skal nå at komme med. Husk 3-års kriteriet! Hvis din
seneste opdateringsrapport er dateret før juli 2004,
ryger du ud af listen, hvis du ikke sender en ny den-
ne gang.
Nye tilmeldinger er naturligvis meget velkomne.
Det fulde regelsæt for deltagelse på listen kan du
finde i "OZ" fra juni 2006 på side 360. Hvis du ikke
er i besiddelse af dette, kan jeg sende dig en kopi af
reglerne via e-mail.
Opdateringsrapporterne eller nye tilmeldinger skal
sendes til VHF-redaktionen enten via postvæsenet
eller som e-mail (sel@mail.tele.dk).
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en EME-ekspedition til Kina i maj - juni 2007. QTH var
nær Nanjing.

OZ1CTZ skriver i en rapport, at han kørte GM4LBV
(IO86RQ) med SSB på 5760 MHz under en tropoåbning
sidste sommer, nærmere betegnet den 15. juni 2006 kl.
0501 UTC. Da spalteredaktionen ikke tidligere har
modtaget rapporter om QSO'er mellem OZ og GM på
6cm, registrerer jeg Brians QSO som en førstegangsfor-
bindelse. Dette er imidlertid ikke den eneste bedrift fra
OZ1CTZ's side. Under contesten den 5. maj 2007 kørte
han nemlig OT5D (JO30AM) med SSB på 5760 MHz.
QSO'en fandt sted kl. 0530 UTC og er sandsynligvis den
første på 6 cm mellem Danmark og Belgien.

4 m nyt
På 4 m web-siden www.70mhz.org kan man læse, at
telemyndighederne i Portugal i mod forventning ikke
vil udstede nogen tilladelser til amatørtrafik på 4 m-
båndet efter 30. april 2007. Det betyder, at ingen CT-
eller CU-stationer får mulighed for at deltage i som-
merens Es-åbninger.

SV1DH, Costas, oplyser, at en ny beacon SV1FOUR i
Athen har været QRV siden 24. april 2007 på frekven-
sen 70,040 MHz. Senderen kører i øjeblikket med 1 W
CW til en 5 element yagi, der peger mod UK (315 gra-
der). Lokatoren er KM27AW.

Det forlyder, at telemyndighederne i Ungarn som et
eksperiment er gået med til at udstede midlertidige til-
ladelser til amatørtrafik på 4 m-båndet. Tilladelsernes
gyldighed vil blive 3 måneder indenfor perioden marts
til december 2007. Det frekvensområde, som må
benyttes, er 70.000 til 70.300 MHz. Max. effekt er 150
W ERP og kun smalbåndsmodulationsarter er tilladt.
Dette betyder, at vi kan forvente at køre HA på 4 meter
i løbet af Es-sæsonen. Der forhandles for tiden med
myndighederne om en løsning, der indebærer mere
permanente tilladelser i fremtiden.

Langdistanceforbindelser via Es på 144 MHz
Mit lille indlæg om Es-sæsonen 2006 og udnævnelsen
af QSO'en OZ1CLL - SV9CVY som en af de længste på 2
meter Es i 2006 har givet anledning til et par mail. Den
ene kommer fra OZ1BNN (JO55PM). Jørgen oplyser, at
han også kørte SV9CVY (KM25KA). Afstanden er 2505
km og altså lidt længere end OZ1CLL's QSO.
Den anden mail kommer fra OZ5AGJ (JO56DG), som
oplyser, at han kørte SV9CVY i 2005. QRB: 2609 km.
Distancer udover de ca. 2300 km, som anses for at være
det maksimale for en enkelt-hops Es-forbindelse, er
altså ikke helt så sjældne som antaget. Hvordan
udbredelsen mellem OZ og SV9 i de nævnte tilfælde
har kunnet finde sted, kan man kun gisne om. 

Her er et eksempel på Es-udbredelse via 2 Es-skyer
uden mellemliggende jordrefleksion.

Afstanden er egentlig for kort for en "rigtig" dobbelt-
hop Es-forbindelse, men måske har der været tale om
udbredelse via to Es-områder uden mellemliggende
jordrefleksion. Måske har en kombination af Es og
gode tropoforhold været årsagen. Eller måske har der
været tale om noget helt tredie. Eksempler på et par
mulige Es-udbredelsesveje mellem OZ og SV9 er vist på
efterfølgende tegninger.

Her er en anden mulighed for Es-udbredelse over læn-
gere afstande end normalt. Signalet transmitteres via
et stort udbredt Es-område med uensartet ioniserings-
grad.

Diverse DX-pedition info
Husk at kigge på websiden www.mmmonvhf.de , hvis
du vil holde dig orienteret om de forskellige mulighe-
der for at køre DX, sjældne DXCC eller lokatorfelter på
VHF. Her er et lille udpluk af hvad der sker i den kom-
mende månedstid. 
Yderligere detaljer og opdateringer vedrørende de
nævnte ekspeditioner kan man hente på den nævnte
webside.

G4ODA og G1GSN planlægger at blive QRV på 50 og
144 MHz MS fra forskellige felter på Island (TF) i perio-
den 5. til 28. juni 2007. På hjemvejen vil de prøve at
aktivere felterne IP62 og IP61 på Færøerne (OY) i dage-
ne 29. juni til 1. juli 2007.

W3CMP vil være QRV fra Haiti (FK39) i tidsrummet 19.
- 27. juni 2007. Han vil anvende kaldesignalet
HH4/W3CMP. Foruden HF vil han være QRV på 50 MHz
og 144 MHz MS.

HB9QQ, Pierre vil prøve at blive aktiv på 50 MHz og
144 MHz MS fra Lichtenstein (JN47) i perioderne 29.
juni til 2. juli samt 6. til 9 juli 2007. Call: HB0/HB9QQ

En DXpedition til OJ0 (Market Reef - JP90) er planlagt
i perioden 1. til 7. juli 2007. Der vil være 3 - 4 opera-

For 50 år siden
I VHF-spalten i juni 1957 berettes der om de første
forsøg med SSB på 144 MHz her i landet. Pioneren
på dette område var OZ7BR, som med ganske lille
udgangseffekt havde opnået forbavsende gode
resultater. 7BR producerede SSB-signalet i en styre-
sender på 14,3 MHz, som herefter blev blandet i en
balanceret modulator med et krystalstyret signal på
130 MHz, således at udgangsfrekvensen blev 144,3
MHz. Bedste DX med denne sender var indtil videre
OZ9BS i Langerød.
OZ7BR holdt foredrag i 2-meter klubben i slutnin-
gen af juni 1957 om sine SSB-eksperimenter på VHF.
Det blev et tilløbsstykke.
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tører, der vil anvende OJ0/homecall på HF, 50 MHz og
144 MHz, CW, SSB og digimodes.

OX3OX (OZ7OX) og OX3LX (OZ1DJJ) har planer om at
reaktivere GP47TA på 6 meter og 2 meter EME. Call:
OX2A eller XP1AB. Tidsrum: 9 - 17. juli 2007.

I skrivende stund (25. maj) er Es-sæsonen kommet godt
fra start på 6 meter. Flere åbninger har givet mulighed
for QSO'er med ikke kun Europa, men også Caribien
og Afrika. Jeg har ikke modtaget rapporter om Es på
70 og 144 MHz, men under "Sporadic-E summaries
2007" på web-siden http://vhf-contest.com/  kan man
læse, at der var en åbning på 144 MHz den 23. maj,
som også rakte til Danmark. OZ1CLL kørte RN6CG
KN85 og RA6DA KN96. Var der andre OZ-stationer QRV
i denne åbning?
Maj måned har også budt på et par gode tropo-åbnin-
ger, bl.a. kørte OZ6OL i begyndelsen af maj en QSO
med EA1 på 70 cm, - en distance på mere end 2000 km.
Også på 1296, 2320, 5760 MHz og 10 GHz er der blevet
kørt DX via tropo.
På EME-fronten har specielt OZ4MM været særdeles
aktiv og har kørt et antal nye danske førstegangsfor-
bindelser.
Ved min deadline for denne udgave af båndrapporter
var følgende rapporter modtaget:

50 MHz
OZ1BNN var den første som rapporterede om Es på 6
meter i denne sæson. Den 30. april skrev Jørgen bl.a.:
Så har der været Es på 6m. - i hvert fald i Høng. Jeg kør-
te 5 stationer i henholdsvis JN53 - 81 og JM75 - 77, -
intet nyt, men dejligt at høre nogle på ssb igen. Jeg lyt-
ter en del på 6 m EME (WSJT JT65A). I øjeblikket har
jeg kun en enkelt 4 element antenne oppe, men det
kan godt lade sig gøre alligevel. 29. april hørte jeg
ZL3NW kalde OZ7OX.
Senere kom denne rapport fra OZ1BNN:
Der er rigtig gang i den på 6m.
20-05-07: I - SV7 - HV0 - PJ4/PA3CNX FK52UD nyt dxcc

(nr. 137) og underfelt (nr. 697) -FM5 - YV1.
22-05-07: CU3 - 6W/IZ2DPX IK14LL nyt underfelt (nr.

698).
Jeg lå og lyttede på 50.114,0 MHz, hvor han var blevet
rapporteret, men hørte intet - pludselig var han der, og
jeg kaldte ind - 20 sekunder tog QSO'en og væk var
han!
Herligt bånd 6m. 

Vy 73 de OZ1BNN, Jørgen.

Fra OZ5AGJ er der kommet følgende rapport:
SM2ILF KP04 kørt på 50 MHz MS JT6M.
EA8BEX IL27 kørt på 50 MHz Es.

144 MHz tropo
OZ5AGJ, der er flyttet til en ny QTH (JO47IA), har kørt
følgende på 2 meter tropo med 50 watt og en 9 elem.
yagi:
02-05-07: G0KPW JO02. G8VYK JO01. PE2EAX JO22.

M0DRN JO01. F6BGR JO00 ODX 902km.
G8HGN JO01.

05-05-07: DK1QJ/P JO31. ON6Z JO10. DF0OL JO40.
PI4Z JO11. DL0GL JO31.

06-05-07: OR1B JO21. F5SE/P JN19 ODX 914 km.
ON4BAX/P JO20.

144 MHz MS FSK441
OZ5AGJ har kørt følgende fra sin ny QTH:
20-04-07: GW4FUF/P IO72. 
21-04-07: S54T JN75. F5JNX JN37. T77NM JN63 DXCC.

OM1DK KN18.
26-04-07: UT6UG KO50. YL3GDR KO26.
28-04-07: RA1AY KP50. RX1AS KO59. OH6UW KP22.
16-05-07: EI2IP IO61.

432 MHz tropo:
Under en fantastisk tropoåbning den 6. maj 2007 hav-
de OZ6OL (JO65DJ) kl. 23:59 UTC SSB-QSO med
EA1FDI/p (IN52LW) på 432 MHz. Afstanden mellem de
to stationer er 2067 km! 

EA1FDI/p kørte fra en portabel-QTH i et bjergrigt
område i det nordvestlige Spanien. Her ses EA1FDI til
højre og EA1FAU til venstre ved masten med anten-
nerne, - øverst en 55 element Tonna for 23 cm og
nederst en hjemmelavet 32 element (DJ9BV design) for
70 cm. Ved 70 cm-QSO'en med OZ6OL blev anvendt en
station bestående af TS440 + SSB xverter, Phemt i RX
og en PA med YD1334 (ca. 500 W).

Foto via OZ6OL.

2067 km på 70 cm tropo! Kortet viser den fantastiske
forbindelse mellem OZ6OL og EA1FDI/p.

Båndrapporter
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432, 1296 og 2320 MHz EME
OZ4MM har sendt følgende rapporter, som indeholder
flere nye danske førstegangsforbindelser, - alt er kørt
med CW:
432 MHz:
K6UCY (4 x 25elem./500 w), DL7AFB, 8N1EME, SP7DCS
(4y/50w)  #284.
13-05-07: 0633 UTC TF/DL1YMK O/O HP84US

#285/DXCC #50
1296MHz:
WA5WCP/1 RI, W1AW/1 CT, WA5WCP/1 VT, WA5WCP/1
MA (WA5WCP var på rundtur portabel med en 10 fods
parabol monteret på en trailer), LA2Z, DL1HYZ,
UA3DJG, ON4BCB, 8N1EME, G4RGK, F5WJF, KH7X
#270.
12-05-07: 0813 UTC TF/DL1YMK 559/559 HP84US

#271/DXCC #52.
20-05-07: 1245 UTC YO2IS M/O KN05PS #277/DXCC

#53.
21-05-07: 1012 UTC BY4RSA O/O OM92FA

#279/DXCC #54, samt RA3EC, RW3PX,
EA2LU, AD6IW, AL7RT, LA8AV.

2320MHz: 
IW2FZR, KL6M ( 22-4-07 1947UTC), K5GW #62.
16-05-07: 1317 UTC TF/DL1YMK O/O HP84US

#63/DXCC #24.

Stig ledsager sine rapporter med følgende kommenta-
rer: 
Der er flere 1,8 - 2 m paraboler imellem ovenstående,
så der skal ikke så meget til på 1296 MHz! I EME CW
testen på 1296 MHz kørte jeg 61 stationer, så det gik
nogenlunde.
Mht de 2 ekspeditioner TF/BY: DL1YMK var i år i gang
fra TF med hans portabel udstyr. Denne gang forsøgte
han også på 13 cm foruden 70 og 23 cm. Taget i
betragtning de problemer han have med vejret/vind
var hans tur en kæmpe succes (igen).
DL3OCH var denne gang i Kina og kørte som BY4RSA.
Det var egentlig en JT/digital ekspedition som hans
øvrige, men denne gang benyttede han en 1,8 m para-
bol. Om søndagen, hvor han kørte JT-skeds, forsøgte
jeg at kalde ham på CW, efter han havde kørt HB9Q på
både digital og CW. Han mailede tilbage, at han have
hørt mig, og vi fik sat en CW sked op til mandag. Det
gik heldigvis godt!

God sommer de OZ4MM, Stig.

1296, 2320 og 5760 MHz tropo:
OZ1CTZ skriver, at det mest spændende han kørte
under contesten i weekenden 4. - 5. maj 2007 følgen-
de QSO'er:
05-05-07 0447z OT5D 23cm SSB JO30AM R57/T59.
05-05-07 0448z OT5D 13cm SSB JO30AM R55/T57.
05-05-07 0530z OT5D 6 cm SSB JO30AM R59/T41
(muligvis første ON-OZ på 6cm).

Både OZ2LD og OZ3ZW er kommet i gang på 13 cm, og
begge har begunstiget VHF-spalten med rapporter.

OZ2LD skriver bl.a. om sin debut på 13 cm:
Jeg har bygget en del de sidste uger på mit setup, og
resultatet er blevet følgende:
Grund-TX/RX Paragon 585 på 28 MHz, 28/144 MHz
Xverter homemade, - med lille styreeffekt til 2,3 GHz
Xverter. 144/2320 DB6NT 2,3GHz MK2 Xverter (kit
hjemmesamlet og justeret) til Ericson PA med 40 watt

til 1 ¼´´ Acome coax, antenne Wireless 24 dBi Andrew,
sidder i 17 meters højde over jorden. Modtager forsy-
net med LNA DB6NT 232 AH-Hemt 30dB gain, 0,5dB
N/F, pt. ½´´Cellflex RX kabel.
Med dette setup kørte Christian i NAC den 24. april ialt
20 QSO'er, hvor bedste DX var:
DF9IC JN48IW 688 km og SM0DFP JO89VL 635 km.
I contesten i weekenden 5.- 6. maj blev det til følgen-
de:
05-05-07: DK0ZB JO42, SP1MVG JO73, SP1O JO73,

DL1SUN JO53, DM7A JO60, PI4Z JO11,
PI4GN JO33, G3XDY JO02, ON4HRJ/P JO20,
PA0EZ JO22, SN7V JO84.

06-05-07: DK6AS JO52, DK2MN JO32.
OZ2LD's 13 cm-status pr. 12 maj er 37 forskellige stati-
oner, 25 lokatorer og 7 DXCC.

OZ3ZW kom i gang på 13 cm den 5. april 2007 med føl-
gende grej:
Power: 40 Watt
Antenne: Lan ant. ca. 20 dB gain.
Preamp: 0.5 db støjtal, monteret i mast.
TX kabel: 7/8".
RX kabel: ½".
Antenne: 14 m. oppe, ca 25 m. asl.
OZ3ZW's 13 cm-status pr. 6. maj 2007 var i alt 24 loka-
torfelter, 7 DXCC og indtil videre 47 QSO'er. Bedste DX
var følgende stationer:
24-04-07: DL6NAA JO5ØVF 505 km.
01-05-07: G3XDY JOØ2OB 742 km.
05-05-07: ON4HRT/P JO2ØMW 605 km, PI4Z
JO11WM 621 km, PAØEZ JO22OF 500 km.

24 GHz tropo:
OZ1CTZ har sendt følgende uddrag af sin log:
27-04-07 2211z, 24048MHz, SM6AFV JO67GQ, sendt
549, modtaget 529,QRB = 262km.
02-05-07 2015z, 24048MHz, SM6ESG JO67CC, sendt 59,
modtaget 52.
Brian skriver: 
Jeg snakkede med Morgan (SM6ESG) i over 10 minut-
ter, og fik endda ringet til Kjeld OZ1FF under QSOen,
så han også kunne få ham kørt.
Min rig på 24GHz er ca 100 miliwatt fra noget surplus
radiokæde grej til en 40cm parabol monteret i 12 m
mast, QRA JO46OE.

Phase 3-E (P3-E) status
AMSAT-DL har i foråret afholdt et såkaldt "transpon-
der readiness review" over P3-E projektet. Reviewet
blev afholdt i ZEL (Zentrales Entwicklungslabor für
Electronik) i Marburg.
DB2OS, Peter Gülzow, har beskrevet reviewet i et
omfattende referat, som man kan finde på AMSAT-DL's
hjemmeside www.amsat-dl.org .
Dette referat indeholder også en tidsplan for det reste-
rende arbejde med projektet. Den ser i hovedtræk
således ud:
De forskellige modul-byggere skal være færdige med
deres arbejde med udgangen af juli 2007.
I begyndelsen af august skal leveringen og godkendel-
seskontrollen af de enkelte moduler så finde sted på
laboratoriet i Marburg.

Satellitter
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Den elektriske integration af modulerne i satellitten,
og de derpå følgende afprøvninger skal begynde i
oktober 2007, således at P3-E kan være færdigsamlet i
løbet af december 2007.
I januar 2008 er det planlagt at påbegynde en omfat-
tende kontrol af den samlede satellitkonstruktion.
Denne kontrol omfatter bl.a. temperatur-, vakuum- og
vibrationstests. Disse test skal være tilendebragt i juli
2008, således at der er tid til at foretage eventuelle
nødvendige korrektioner og efterarbejder.
Indtil videre går man ud fra, at en opsendelse kan ske
i november 2008. Dette betyder, at transporten af
satellitten til opsendelsesstedet skal finde sted
omkring august 2008.

Status over analoge satellitter
Følgende amatørsatellitter, der giver mulighed for 2-
vejs kommunikation v.h.a. analoge modulationsarter
(CW, SSB, FM), rapporteres at være aktive for tiden.
Oplysningerne stammer dels fra AMSAT-NA's hjemme-
side www.amsat.org og dels fra AMSAT-OZ journal nr.
161 fra april - maj 2007

AO-7:
Denne satellits batterier fungerer ikke mere, så den er
kun aktiv, når den befinder sig i sollys. AO-7's funktion
er præget af uforudsigelighed, - der kan derfor ikke
anføres en "køreplan" for dens to transpondere og til-
knyttede beacons:

AO-7, opsendt i november 1974 og stadig i live.

Frekvens information:
Mode V/A (A) Lineær transponder (ikke-inverterende):
Uplink: 145.8500 - 145.9500 MHz SSB/CW
Downlink 29.4000 - 29.5000 MHz SSB/CW
Mode V/A (A) TLM beacon: downlink 29.5020 MHz CW

Mode U/V (B) Lineær transponder (inverterende):
Uplink: 432.1250 - 432.1750 MHz SSB/CW
Downlink 145.9750 - 145.9250 MHz SSB/CW
Mode U/V (B) TLM beacon: downlink 145.9775 MHz
CW

Mode U beacon:
Downlink 435.1000 MHz CW

Yderligere info om AO-7 findes på
http://planetemily.com/ao7/

AO-27:
Frekvens information:
Mode V/U (J) FM voice repeater:
Uplink: 145.8500 MHz FM.
Downlink: 436.7950 MHz FM.

Mere info om AO-27 på http://www.ao27.org/AO27/

SO-50:
Frekvens information:
Mode V/U (J) FM voice repeater:
Uplink: 145.8500 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 436.7950 MHz FM.

AO-51
Frekvens information:

Mode V/U (J) FM voice repeater (QRP):
Uplink: 145.8800 MHz FM.
Downlink 435.1500 MHz FM.

Mode V/U (J) FM voice repeater:
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink 435.3000 MHz FM.

Mode V/U (J) PacSat BBS:
Uplink: 145.8600 MHz AFSK 9600 BPS
Downlink 435.1500 MHz AFSK 9600 BPS

Mode V/S FM Voice Repeater:
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 2401.2000 MHz FM.

Mode L/U FM voice repeater:
Uplink: 1268.7000 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 435.3000 MHz FM.

Mode L/U PacSat BBS:
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK.
Downlink: 435.1500 MHz AFSK.

Mode L/S FM voice repeater:
Uplink: 1268.7000 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 2401.2000 MHz FM.

Mode L/S PacSat BBS:
Uplink: 1268.7000 MHz AFSK 9600 BPS 
Downlink: 2401.2000 MHz AFSK 9600 BPS 

Den indiske amatørsatellit VO-52, - her fotograferet på
testbænken inden opsendelsen.
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Mode A/U Digital:
Uplink: 28.1400 MHz PSK 31 BPS.
Downlink: 435.3000 MHz FM 31 BPS.

Opdateret info om "køreplanen" for AO-51 findes på
http://www.amsat.org/amsatnew/echo/ControlTeam.php

VO-52:
Frekvens information:
Mode U/V (B) lineær transponder (inverterende):
Uplink: 435.2200 - 435.2800 MHz SSB/CW.
Downlink: 145.8700 - 145.9300 MHz SSB/CW.
Mode U beacon - simplex: 145.8600 MHz CW 

Bemærk, at ovennævnte oplysninger var gældende i
april - maj måned. Den aktuelle status kan man bl.a.
finde på www.amsat.org , eller på nogle af de andre
AMSAT-organisationers hjemmesider.

Anden satellit info
SSETI-ESEO projektet - omtalt her i spalten i marts

2006 - er blevet forsinket. Det drejer sig om opsendel-
sestidspunktet, som nu er blevet udskudt med mindst
et år. Man havde oprindeligt regnet med at satellitten
kunne komme med som sekundær nyttelast på en Ari-
ane-raket i november 2008, men det ser nu ud til, at
denne mulighed ikke er til stede.
ESEO vil til sin tid bl.a. medføre en lineær mode U/S
transponder (435 MHz op - 2400 MHz ned) bygget af
AMSAT-UK. Detaljerede oplysninger om projektet kan
man finde på http://www.uk.amsat.org  Klik på "News
Archive" og derefter på "SSETI".

Når dette læses er den sydafrikanske satellit Sumban-
dila muligvis i kredsløb. Opsendelsen er i hvert fald lige
nu fastsat til 18. juni. Den sker med en Volna-raket fra
en russisk ubåd i Barentshavet. Sumbandila vil bl.a.
medføre en "amatørbygget" mode V/U transponder,
en voice beacon og en "papegøje-repeater", som lig-
ner den, der var med på den tidligere opsendte SUN-
SAT.

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

Contestresultater
Ved et uheld kom der til at stå 2006 i resultatoverskrif-
terne i OZ maj måned. Resultaterne var de rigtige - kun
årstallet var forkert. Alle ønskes en god sommer - lad
det blot ikke gå ud over radioaktiviteten.

Contestkalender
16-17.juni 14-14 UTC IARU REG1

50 MHz contest *)
19. juni 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
21. juni 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
26. juni 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest
03. juli 19-23 DNT OZ NAC 144 MHz contest
7-8 juli 14-14 UTC OZ VUSHF Fieldday
10. juli 19-23 DNT OZ NAC 432 MHz contest
12. juli 19-23 DNT OZ NAC 50 MHz contest
17. juli 19-23 DNT OZ NAC 1296 MHz contest
19. juli 19-23 DNT OZ NAC 70 MHz contest
24. juli 19-23 DNT OZ NAC Microbølge contest

* Se regler i sidste OZ.

NAC resultater

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

1 OZ1MFP JO55SK 13 10 1064 10112
2 OZ2PBS JO55XJ 20 8 326 6195
3 5Q1DX JO65CO 16 6 295 4208
4 OZ8SMA JO55WA 9 5 363 3468
5 OZ1EKA JO65GS 12 5 271 3254

6 OZ1AOO JO65GR 9 4 195 2378
7 OZ1JFK JO47WL 1 1 230 730

ODX: OZ1MFP - HB9ADJ (JN36LD) 1064 km.

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

1 OZ2LD JO54TU 13 10 1048 8873
ODX: OZ2LD - S57RR (JN65TM) 1048 km.

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

1 OZ2PBS JO55XJ 9 4 188 2563
ODX: OZ2PBS - OZ2GG (JO75KC) 188 km.

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

1 OZ1FF JO45BO 32 23 750 22161
2 OZ9KY JO45VX 32 23 787 21325
3 OZ2LD JO54TU 29 24 688 20393
4 OZ1BGZ JO65AP 23 15 647 12132
5 OZ9ZZ JO46QK 19 12 382 9871
6 OZ2GM JO56DT 5 4 313 2943
7 OZ9GE JO66CB 6 4 214 2507
8 OZ6HY JO45WA 4 3 219 2161
9 OZ9PP JO47VA 4 3 267 2111

10 OZ7DX JO66EC 4 3 264 1825
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølger ialt April 2007
Nr. Call Locator Point

1 5Q1A JO45BO 32357
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2 OZ2LD JO54TU 16282 
3 OZ9ZZ JO46QK 14662
4 OZ3ZW JO54RS 12756
5 OZ2TG JO65FP 8644
6 OZ1BGZ JO65AP 6550
7 OZ7DX JO66EC 4430

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

1 5Q1A JO45BO 18 12 743 17744
2 OZ2LD JO54TU 20 13 688 16282
3 OZ3ZW JO54RS 18 11 390 12756
4 OZ9ZZ JO46QK 14 9 350 10002
5 OZ1BGZ JO65AP 10 7 276 6550
6 OZ2TG JO65FP 9 7 273 6511

ODX: 5Q1A - DF9IC (JN48IW) 743 km.

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

1 OZ2TG JO65FP 1 1 43 669
2 OZ9ZZ JO46QK 1 1 30 617

ODX: OZ2TG - SM7ECM (JO65NQ) 43 km.

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

1 5Q1A JO45BO 8 7 463 14613
2 OZ7DX JO66EC 4 4 270 4430
3 OZ9ZZ JO46QK 3 3 257 4043
4 OZ2TG JO65FP 1 1 43 711

ODX: 5Q1A - SM7GEP (JO77IP) 463 km.

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

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

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

1 OZ1DLD JO45SK 166 52 1033 106052
2 OZ7SKV JO46ML 80 38 882 56871
3 OZ2PBS JO55XJ 95 37 913 44735
4 OZ9ZZ JO46QK 41 22 855 23292
5 OZ5ER JO65CT 30 14 837 11914
6 OZ3Z JO45UM 23 11 861 10911
7 OZ1AOO JO65GR 25 11 855 9211
8 5Q1DX JO65CO 19 9 831 7319
9 OZ1IEZ JO65FS 16 6 280 4490

10 OZ1EKA JO65GS 21 5 210 4246
11 OZ1JFK JO47WL 7 4 250 3207
12 OZ3VJ JO45UM 9 3 237 2384

ODX: OZ1DLD - G4RRA (IO80BS) 1033 km.
OZ1DLD : God test, med åbning mod UK de sidste to
timer.  5Q1DX : Bedste ODX i lang tid 831 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 275 70 1073 171993
2 OZ1BEF JO46OE 183 59 903 122836
3 OZ1ALS JO45VA1144 49 1004 95955
4 OZ9HBO JO46HF 84 27 846 59592
5 OZ7AMG JO65HO 102 37 767 49226
6 OZ4VW JO45UT 56 24 833 28834
7 OZ4DR JO65AN 55 26 619 25464
8 OZ8ERA JO66HB 45 17 870 16684
9 OZ2GM JO56DT 23 12 369 10213

10 OZ6EI JO45TT 17 10 419 7784
ODX: OZ9KY - G4RRA (IO80BS) 1073 km.

OZ7AMG : Vores bedste test til dato.  OZ8ERA : Dejligt
med en enkelt åbning til UK.

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

1 OZ1DLD JO45SK 35 21 746 22760
2 OZ6HY JO45WA 14 10 714 8866
3 OZ2GM JO56DT 13 7 402 6455
4 OZ2PBS JO55XJ 15 8 455 5950
5 OZ1BEF JO46OE 9 7 403 5555
6 OZ1AOO JO65GR 13 6 543 4606
7 OZ9ZZ JO46QK 15 6 335 4389
8 OZ7SKV JO46ML 9 5 334 3597
9 OZ1EKA JO65GS 7 4 174 2394

10 OZ8ERA JO66HB 6 3 206 1987
11 5QIDX JO65CO 6 3 169 1977
12 OZ4DR JO65AN 2 2 66 1086
13 OZ3VJ JO45UM 3 1 52 568

ODX: OZ1DLD - DF4UE (JN48RR) 746 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 74 32 807 41919
ODX: OZ9KY - DF4UE (JN48RR) 807 km.

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

1 S57RR JN65UM 13 13 1669 16712
ODX: S57RR - OH0JFP (KP00AB) 1669 km.

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

1 OZ/
DG3XA JO47MD118 42 914 79239

2 DL0RSH JO43SV 130 52 927 71049
3 PA4PS JO33GH 124 38 1263 55271
4 DL2OAT JO43UG 114 37 743 53660
5 DL0NO/P JO53AT 87 31 670 40193
6 DL6BCT JO43LD 78 33 668 38971
7 DL5AG JO63CT 42 27 740 25469
8 ON5AEN JO10VW 27 17 791 21060
9 LY2SA KO14LL 40 19 734 20128

10 YL3GDR KO26HT 30 16 655 17477
11 DF1LON JO31LH 29 14 663 16390
12 PA5DD JO22IC 21 10 682 15540
13 DL2OCB JN49HR 15 10 765 11973
14 SQ3MU JO72PR 14 8 508 8270
15 YL2GQG KO06QR 9 7 538 6103
16 PA3BFK JO22LI 2 2 629 2141

ODX: PA4PS - GM4WJA (IO87MN) 1263 km.

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

1 LY2SA KO14LL 15 10 707 9453
2 YL3GDR KO26HT 18 11 616 9161
3 DL2OCB JN49HR 9 7 700 7876
4 PA5DD JO22IC 8 4 659 5979
5 DL5AG JO63CT 14 7 287 5561
6 DJ3AK JO52GJ 4 4 402 3310
7 SQ3MU JO72PR 2 2 331 1332

ODX: LY2SA - SK4BX (JO79OF) 707 km.

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

1 DF9IC JN48IW 28 20 787 23354
2 DJ8MS JO54VC 23 18 624 15107
3 DJ3AK JO52GJ 18 13 642 12173
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4 PA5DD JO22IC 10 5 680 7645
ODX: DF9IC - OZ9KY (JO45VX) 787 km.

Open Class 2,3 GHz, April 2007
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 DF9IC JO48IW 8 7 777 12972
ODX: DF9IC - SK7MW (JO65MJ) 777 km.

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

Redaktion:

The Art & Skill of Radio Telegraphy, Kapitel 11 fortsat

Faktorer der er nødvendige for at nå dertil, udover
øvelse
Et vitalt vigtigt punkt at huske på, når man modtager,
er at være rolig. Vær ikke nervøs eller forvirret. Hvis du
mister noget, så fortsæt. Ved høj hastighed kan du
ikke kopiere tegnene, du skal kopiere orden og sæt-
ningerne. Du vil blive overrasket over hvor meget du
kan få fat i og hvor megen fornøjelse det vil være at
lytte til høj kvalitets kode ved 40 - 45 WPM.

McElroy skrev: 'Jeg huser en test hvor ordet 'hospitali-
zation' kom med omkring 57 WPM. Hvordan får man
fat i det med den hastighed? Men et halvt minut sene-
re opfattede jeg det og sprang tilbage og skrev det.
Prøv det!'. Vær rolig, vær ikke forvirret eller distrahe-
ret. Hold hjernen på den strøm af ord der modtages.
Der er en grænse for hvor hurtigt vi bevidst kan stave
ordene, men med underbevidsthedens arbejde ved vi
ikke hvor den grænse er. Stærke følelser synes at gøre
en ekspert mere flydende, men mindre erfaring kan
resultere i nervøsitet eller forstyrrelse.

Hvem kan gøre det?
En blind og næsten total døv englænder på 23 kunne
klare kode med 50 WPM. Det var hans eneste måde at
kommunikere på. I 1959 skrev Katashi Nose, KH6IJ:
Enhver DX'er der er sin løn værd kan klare mindst 60
WPM. Han sætter sin hastighed til det der kommer
retur'. Som tidligere nævnt var Bill Eitel én af dem der
var i stand til at kommunikere let med 100 WPM. Det
betyder at der også må have været andre amatører,
med hvem han kommunikerede med den hastighed!
Hvis man gennem årene ser på contests og hastigheds-
rekorder forskellige steder, synes det som om evnen til
at opnå højere hastigheder er noget der er vokset,
enten på grund af forbedret udstyr eller bedre ind-
læringsmetoder, eller begge. Højere hastigheder
kræver nøjagtigere formede kodesignaler. Måske man-
ge supereksperter har været der hele tiden, men så
gode blev de ikke officielt opdaget.

I 1845 var telegrafisternes hastighed omkring 5 WPM.

Omkring 1855-60 var gennemsnittet 20 - 25 WPM, med
maksimum 46. I 1875 nåede de 52 WPM. I 1897 63,5
WPM. McElroy gik fra 51 WPM i 1920 til 56 i 1922, så til
69 i 1935 og til 75 i 1939. Andre rekorder var følgende:
1937: 4 amatører med 55, 1938: 2 amatører med 65, og
i 1945 79 WPM.

I midten af 1970'erne mente en gruppe amatører at
'deres læseevne af koden havde overskredet deres sen-
deevne, og 35 WPM QSO'er blev mere utilfredsstillen-
de'. Så købte de kommercielle keyboards simpelthen
for at få mere fornøjelige chats med hinanden. Deres
standard konversationshastighed var omkring 65 WPM
(naturligvis med læsning i deres hoveder), men gode
nætter ville nogle nå op på 80'. Én af de senere delta-
gere sagde at han købte et keyboard og indenfor tre
måneder gik hans hastighed op fra 35 WPM til 65
WPM. 'De syntes ikke de gjorde noget specielt smart'.
Observatørerne følte at de var en ualmindelig gruppe
med 'Morse-talent', som fandt kodelæsning let, og
havde svært ved at forstå hvorfor andre ikke kunne
det samme. Hvorfor kan de ikke det? Der er gode
grunde til at mistænke at disse folk, om hvem vi ikke
har detaljer, medens de må have været specielt lære-
nemme, enten drog nytte af kloge lærere, eller var så
stærkt motiverede at de på én eller anden måde alle
bare snublede over måder for fremskridt. På én eller
anden måde lyder det ikke til at de alle havde speciel-
le evner, gør det? At de ikke syntes at de havde gjort
noget specielt bemærkbart, antyder at de simpelthen
kravlede op ad hastighedsstigen uden nogen specielle
spring i evnerne. Det er noget at tænke over.

Med så mange folk optaget af det må højhastigheds
kode være virkelig let! Ted McElroy demonstrerede
ofte hans evne i kopiering bagud for hastigheden. Han
var kendt for at være i stand til at lytte temmelig skø-
desløs gennem nogle sekunder, hvorefter han skrev på
tastaturet med høj hastighed indtil han var nær på de
indkommende signaler. Ikke mange synes at have
demonstreret denne specielle evne, men nærmere
synes at kopiere tæt ved de indkommende signaler,
ofte kun et par stavelser eller ord bagud. (Det ser vi i
McDonald's udsagn om 1939 contests i kapitel 26).

Husk 
at sende din log i god tid, når
du har deltaget i en contest
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Amatør High Speed Clubs
European CW Association, EUCW, blev grundlagt maj
1961 for at fremme brugen af CW.
Forskellige medlemsklubber er opstået og er med i
EUCW, de interessante er her følgende:

The High Speed Club, grundlagt 1951, der kræver mini-
mum hastighed på 25 WPM.

The Very High Speed Club, grundlagt 1960, der kræver
minimum hastighed på 40 WPM, med omkring 280
medlemmer.

The Super High Speed Club, grundlagt 1983, der
kræver minimum hastighed på 50 WPM, med omkring
200 medlemmer.

The Extremely High Speed Club, grundlagt 1983, der
kræver minimum hastighed på 60 WPM, med omkring
75 medlemmer.

Udskrivning SCAG Straight Key Day
Dato/tid Midsommerdag, 23. juni, kl. 08:00 - 22:00
UTC
Frekvens 3540-80, 7020-40, 10105-25, 14050-70 kHz
Mode CW med håndnøgle
Regler Se OZ-05/2004
Log Helst e-mail til scag@scag.se senest 2 uger efter
Eller SM0OY, Lars Nordgren, Lindvägen 19, SE-192 70
Sollentuna, Sverige

Nordiske resultat EUCW-160m 6-7'januar 2007
Score Call Club QSOPoints Multi Class Nr

(79 deltagere)
18620 DL2RMC HSC 223 490 38 A 1
2016 OZ1BMA NM 39 126 16 D 37
1615 OZ7TTT NM 34 95 17 D 43
1032 SM5-1252 NM 81 172 6 E 52

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

Redaktion:

Marianelundsmesterskabet i rævejagt
lørdag den 19 maj 2007.

Resultater:
Nr 1 OZ6KH Villy 5 ræve 58'43
Nr 2 OZ9VA Arne 5 ræve 64'48
Nr 3 OZ4UR Ivar 5 ræve 65'04
Nr 4 OZ4QX Peter 5 ræve 85'32
Nr 5 Kjeld 5 ræve 103'53
Nr 6 OZ3KL Kenneth 5 ræve 104'00
Nr 7 OZ2FN Finn 5 ræve 109'25
Nr 8 OZ1BCC Anette 5 ræve 124'54

Rævejagten blev afholdt i Klosterris Hegn ved Horn-
bæk. Vejret var som sædvanligt med rævejægerne, det
var gråt i vejret, og selvfølgelig regnede det da ræve-
ne blev lagt ud. Det holde tørt under jagten, men sko-
ven var våd og alle lavninger var vand-fyldte så det var
en fugtig omgang.

Vy 73 de 
Franz Primdahl, - 8FG.

Dagen efter selve Marianelundsmesterskabet afholdt
vi en supplerende dyst i form af en løbejagt på 144
Mhz. Jagten foregik i flot solskinsvejr i Rude Skov. 

Placering Navn/Call Antal ræve Tidsforbrug
1 Villy, OZ6KH 5 1:47:06
2 Arne, OZ9VA 5 1:55:35
3 Ivar, OZ4UR 3 1:44:52
4 Franz, OZ8FG 3 1:47:43
5 Kenneth, OZ3KL 1 1:36:31  

Så Villy løb altså også med 3 flasker rødvin denne dag!

Vy 73 de OZ4QX, Peter

Generalagent for

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

FAX 33 14 12 76

Husk !
Stof til OZ juli skal være fremme hos modta-

geren - spalteredaktører -Ellen-Sofie -Hoved-

redaktør  m. fl. -. senst d. 22 juni.
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QRP
Henning V. Mikkelsen OZ4XF
Fredensgade 9, 7600 Struer
Tlf 97 84 00 35
E-mail: OZ4XF@edr.dk

Redaktion:

Sommerferien nærmer sig og vi har mange spænden-
de nye ting på programmet i denne måned. 
Jeg vil her lige pointere at jeg ikke har nogen økono-
misk forbindelse med Elecraft men at de får en del
omtale her, skyldes at det nok er det firma der i øje-
blikket betyder mest i QRP-verdenen og at de til sta-
dighed kommer med spændende og brugbare kits. 

Xtals for 20m
OZ7LX  Egon, beretter at han har fundet et antal X-tals
der ligger på eller omkring QRP frekvensen for 20m
14.060 MHz. Så her er muligheden for at prøve at byg-
ge en lille DC-modtager og sender for små penge. En
konstruktion som F.eks 49'eren fra NORCAL (se diagra-
met nedenfor), er en oplagt mulighed. Egon kan kon-
taktes på  oz7lx@c.dk

CW-trænings program 
Så er der en opdateret version af CW-træningspro-
grammet  RUFZ på banen, melder OZ1LQO, Søren. Han
beretter at det nu er en dedikeret windows XP udga-
ve, med mange features. Blandt andet er der træning i
at modtage på kanten af ens formåen. En absolut
udfordring. 
Se mere på http://www.rufzxp.net/ 

W1 enclosure

W1 minimodul 
Elecrafts minimoduler er meget sjove og brugbare men
der er desværre ikke tilhørende kabineter. HB9CB, Hei-
nz har lavet kabinetter til flere af Elecrafts minimodu-
ler.  Her er hans forslag til indpakning af W1-modulet
power/swr meteret, så det kan bruges i shacket.
Som det kan ses har han brugt LED's med ekstra lange

Diagram af NORCAL 49
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ben så de kan stikke gennem forpladen. Der er fire bil-
leder og hvis du er interesseret kan jeg maile dem til
dig.  Heinz har ikke lavet egentlige konstruktions teg-
ninger, for som han siger, er det ikke et ultimativt bud
på kabinet men kun et forslag. 

K2 bedst til DX
LZ1VB, Val kommer med en lidt speciel kommentar,
omkring DX-ekspeditionen N8S, hvor deltagerne har
kåret en K2 som bedst egnede station for top-band
(160m). 
Det siger jo en hel del om hvor godt folkene ved ELE-
CRAFT, har fået designet filtrene i modtageren.

K2

Se mere på 
http://www.ur0mc.com/ru/big_photo.php?id=292

K3 fra Elecraft
Så er der nyt fra folkene i Santa Rose, Californien.  De
er kommet op med en endnu bedre all-band HF + 6 m
station 

K3 

Den kommer dog til at koste 2 - 3 gange prisen for en
K2 men så kan den også næsten alt, bortset fra at gå
tur med hunden. 
Jeg håber inden længe at kunne fortælle mere om
denne station, der kommer til at indeholde noget nær
alle de features som en radioamatør kan ønske sig.

22nd. Original-QRP-Contest, 7-8. juli
DJ7ST, Hal har indsendt en lille reminder, om en af de
ældre CW QRP-contests der drives af en interesse orga-
nisation I Tyskland. Man kan deltage med både hjem-
mebygget og frabriksbygget grej. 
Og der er en særlig klasse hvor man erklærer at alt grej
er hjemmebygget og at man har klaret al modtagelse
og sending uden PC eller andre hjælpemidler. 
Selve contesten foregår fra lørdag den 7. juli kl 15 UTC
til søndag den 8. juli kl 15 UTC. Se mere om reglerne på 

http://www.qrpcc.de

Spaltens redaktør er desværre stadig alvorligt mærket efter
sin sygdom (legionærsyge), og kræfterne rækker derfor kun
til at videreekspedere nedenstående  båndrapport. 
Redaktionen håber, at Henning snart genvinder kræfterne,
og sender vore ønsker om, at du snart vil være ved tidligere
styrke

HR

Båndrapport fra OZ-DR2197

Call Dato/UTC Mhz Info
9K2MU 04.04/1401 14
HSØZEE 04.04/1438 14
J79XBI 05.04/0523 3,7
9N7JO 14.04/1332 14
HVØA 14.04/1343 14

TF1EIN 14.04/1351 14
HVØA 15.04/0538 7,0
XE1WWW 15.04/0605 7,0
NP4A 16.04/0517 3,8
8P6JB 17.04/0511 3,8
OX3KQ 17.04/1342 14
CE2BIC 23.04/0513 7,0
ZL2JR 27.04/0520 7,0
HSØ2CW 27.04/1315 14

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL

Lytteramatøren
Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10
6800 Varde
E-mail: OZ3IR@edr.dk

Redaktion:

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

Redaktion:

Båndrapport
Den sidste måned har været lidt svingende. Støjni-
veauet på 20 m har været meget højt. Hos mig har S-
meteret nogle dage været oppe på S5. 

HK1RRL fra Colombia var på i den første uge af testen.
Jeg så ham dog kun denne ene gang (sefoto)
SM5EEP, Nils blev set i den danske SSTV contest.

HK1RRL i den danske test.

Danish SSTV HF Contest 2007
Premieren på den nye 14 dages test over tre weeken-
der tegnede godt den første weekend hvor aktiviteten
var god. Forholdene var dog ikke de bedste, men flere
stationer uden for Europa blev dog set. 
Som altid ved disse tester er det vigtigt at der er nogle
stationer som fører an og får flere andre stationer
med. EA2AFL, Jose var som tidligere meget aktiv og
kørte næsten 100 QSO den første weekend. 
Aktiviteten fra danske stationer var, som jeg kunne se,
ikke så stor. 
Selv kørte jeg kun et par SSTV QSO'er. OZ2MA, Martin
var også godt kørende. De følgende ugedage og i den
sidste weekend er der ikke kommet nogen rapporter.
Det virker som om at hele aktiviteten i testen har
været i de første dage. Vi må se om næste års test skal
afholdes på en anden måde.

SSTV Cams
PE2SWL har lavet en Webside med links til mange
SSTV-Cams. 
Tjek dem på denne adresse:

http:/pe2swl.sprinterweb.net/worldwide-sstv-
servers.htm

José i den danske test. Har været med siden 1994.

MMSSTV tips.
Hvis du vil modtage et billede fra en station som ligger
nede i støjen eller som bliver overdøvet af QRM kan du
miste synkroniseringen og billedet stopper.
Når signalet igen kommer op af støjen starter billedet
forfra og du får kun et halvt billede. 
Hvis du trykker på knappen "Lock" når billedet starter
på skærmen, vil MMSSTV fortsætte ned over skærmen
selv om du mister signalet. 
På den måde kan du som regel få et brugbart billede.

OZ2MA, Martin slutter QSO med UA3AY.

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:

Freya-radaren og andre af Gema's radarer. 2. del.
Gennem adskillige år efter krigen kunne man hos for-
skellige firmaer købe efterladte tyske apparater og
komponenter. Mange husker Svend Beck-Hansen,
OZ8AZ, Krogsøe og Thomsen, S. E. Jørgensen m. fl.
Mange amatører købte dette materiel, for dels var der
mangel på radiomateriel, dels viste det sig, at det tyske
radiomateriel var af uventet høj kvalitet. Endelig var
de fleste amatører dengang selvbyggere, hvis de da
ikke lige brugte nogle af de tyske radioer uændret.
Særlig populære var "tanksættet", modtagerne E 10 K,
Torn. E. b., E 52 og Lorenz senderen LO 40 K 39, fly-
senderen S 10 K og transceiverne Torn. Fu. b1 og 15 W.
SE. a.
Men mellem komponenterne dukkede der også
"mystiske ting" op. Jeg husker, at jeg købte nogle
glimmer-kondensatorer, fint indstøbte i porcelænshuse
og med en udvendig lille kondensator til finjustering
ved, at man skrabte lidt af sølvbelægningen af glim-
meret. De havde mærkelige kapacitetsværdier med
meget lille tolerance. Jeg kunne ikke dengang forestil-
le mig, hvad de havde været brugt til, og jeg brugte
dem i min naivitet til afkobling af skærmgitterspænd-
inger. De var jo på en vis måde flotte, og de fungerede
da også udmærket i deres nye rolle, selv om de måtte
siges at være noget videre "overkvalificerede".
Meget senere gik det op for mig, at der var tale om
kondensatorer fra Freya-radarens eller Würzburg-
radarens "Messkette".   
Radarens afstandsmåling var meget vigtig, og det var
begrænset, hvor nøjagtigt man kunne bestemme den
ved blot at måle på et oversigts-katodestrålerør. Derfor
måtte man kunne tidsforsinke billedet af det  udsend-
te signal, så det faldt sammen med ekkosignalet for en 

Freya med Yagi-antenner. Nederst IFF antenne

mere nøjagtig betragtning på et særligt katodestråle-
rør, "e-Messröhre". Den "Messkette", der trinvis kunne
indstilles hertil, skulle derfor være så nøjagtig som
muligt. 
Derfor de skæve kapacitetsværdier med den store
nøjagtighed. Afbildningen og målenøjagtigheden var
ret forskellig for radartyperne. I Freya-radaren kørte
ekkobilledet frem og tilbage på tidsaksen, mens der på
Würzburg-radarerne var et "hul" på kurven, "Dunkel-

Princippet i "radattel" pejling
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:  Freya-Fahrstuhl

punkt", der kunne forskydes. Derefter kunne afstan-
den aflæses på målekæden. Mindste trin på Freya var
50 m, mens man på Würzburg kunne finindstille konti-
nuerligt ved hjælp af et goniometer. Men en flak-stil-
ling havde også brug for større nøjagtighed for at kun-
ne indstille granaternes brandrør. (Jeg gør lige
opmærksom på, at dette er en stærkt forenklet forkla-
ring).
Gema's første radar var ikke en Freya, men et "Seetakt-
geräte", og det første krigsskib i verden, der blev
udstyret med radar, var "lommeslagskibet", "Graf
Spee", der ved hjælp af radaren fandt og fik sænket ni
dampere, før det af engelske flådeenheder blev
spærret inde i Rio de la Platas flodmunding og blev
sænket af sin egen besætning.
Seetakt-radarerne arbejdede på 80 cm bølgelængde
og havde kun maksimumspejling, og det indebar, at
selv om de havde en rækkevidde på 25 km, var de ikke
nøjagtige nok til at stille kanonerne efter, så efter at
have set et skib på radaren, måtte man have optisk sigt
for at kunne beskyde det effektivt.
Gema var stærkere knyttet til Kriegsmarine, end godt
var, for som tidligere nævnt mente dr. Kühnholt, fysi-
keren, der var chef for flådens forsøgsstation, at flåden
var Tysklands vigtigste våben, hvilket bragte ham i
opposition til de andre værn. Det bevirkede blandt
andet, at da Gema skulle fremføre sin luftmelde-radar
Freya for rigets spidser på artilleri-øvepladsen Borby
ved Eckernförde i juni 1938, turde man ikke bruge den
sidste nye model, men brugte en lidt tidligere udvik-
ling, der tilfældigvis havde den skavank, at netdelen
var noget underdimensioneret og varmede stærkt.
Derfor brugte man at have dækslet fjernet, når den
kørte, og man havde glemt at sætte det på igen. I kabi-
nen var der kun beregnet plads til tre mand. Først steg
Hitler ind, derefter Kapitän zur See Bathe og til sidst
den ene af cheferne for Gema, Hans-Karl Freiherr von
Willisen, som skulle betjene radaren. Men næst i køen
stod Herman Göring, og han havde ikke til sinds at fin-
de sig i, at han måtte blive udenfor, så han masede på
for at komme ind. Men på grund af sin tykkelse blev
han siddende fast i dørkarmen, indtil en tekniker ufor-
varende smækkede døren i. Herved blev Hitler klemt
op mod den åbne højspændingsdel, hvor 8000 volt

ventede på at befri verden for galningen, før han kun-
ne starte sin krig. Hitler greb for sig, men forfejlede
desværre……..!
Han fik vist aldrig at vide, hvad der var ved at ske. Jeg
kan ikke forestille mig, at nogen turde fortælle ham
det. Men nogle teknikere må have husket det og for-
talt det efter krigen. 
Til at begynde med var det svært for Gema, at overbe-
vise flådefolkene om, at man skulle benytte katode-
strålerør til aflæsning i Seetakt-radaren. De krævede,
at man skulle finde på noget andet, da de ikke mente,
at katodestrålerør var robuste nok under skydning
med de store kanoner, hvor kraftige rystelser gik gen-
nem skibet. Men her kom tilfældet Gema til hjælp.
Man havde udrustet et forsøgsskib, "Welle", med en
radar med katodestrålerør. Skibet forliste i et uvejr, og
noget af det eneste, man fandt drivende i havet bag-
efter, var et ubeskadiget katodestrålerør.
Freya-radaren var egentlig en god varslingsradar. Den
blev fabrikeret i flere forskellige udgaver, og den dan-
nede lidt senere mønster for flere større fjernvarslings-
radarer, ja, selv længe efter 1945 dannede den
mønster for flere russiske, mobile varslingsradarer i
den kolde krig. 
Den havde dog den fejl, at den kun kunne måle azi-
muth og ikke højdevinklen. I nogle troppeafdelinger
byggede man den om, så antennen kunne forskydes
op og ned, hvorved det blev muligt også at måle høj-
devinklen. Denne udgave fik navnet Freya-Fahrstuhl,
dvs. Freya-elevator.
En løjtnant Diehl fandt i begyndelsen af 1940 på en
metode til jagerføring med Freyaen, og i maj samme år
udviklede Gema den såkaldte "A/N Verfahren" til mini-
mumspejling, som gav meget mere nøjagtige azimuth-
værdier. Metoden var stort set som tidligere beskrevet
ved Hohentwiel-radaren. 
En lidt senere forbedring, som især kom Seetakt-rada-
rerne til gode, var den såkaldte "radattel" pejling,
hvor en cirkulær forsinkelses ledning aftastes af en
roterende kontakt, samme slags som i en såkaldt
"sporvogn" med indvendig kontakt. 

Freya LZ komplet med IFF antenne og A/N Verfahren
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EDR nyt
Hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Mail: OZ8XW@edr.dk

Redaktion:

Seetakt-radar med sløringsnet på krydseren "Nürn-
berg". 

Ordet radattel kom af den akustiske støj apparatet
frembragte! Men det var ikke gratis. Alene rørbestyk-
ningen steg fra 25 til 38.  Ved udgangen af 1940 kun-
ne tyske krydsere, der var udstyret med Seetakt-radar
med radattel-pejling beskyde mål uden optisk sigt på
en afstand på op til 20 - 25 km. 

En god sommerferie ønskes OZ's læsere.
Vy 73 fra 7NB, Niels.

EDR's HF-FIELD DAY FOR LOKALAFDELINGER 2007.
Nu må det være på tide at invitere alle lokalafdelinger
af EDR til en dyst om årets field day pokaler. Som sæd-
vanlig foregår denne begivenhed den første weekend
i september, nærmere betegnet den 1. og 2. september
2007. 
Dersom I vil benytte et kaldesignal, som ellers ikke har
optrådt i Field Day sammenhæng tidligere, vil det
a.h.t. pointberegningen være meget praktisk, hvis I
meddeler mig det inden testen. Sidste år var der atter
et par nye ubekendte kaldesignaler, og det skabte
atter en del usikkerhed og mange forkerte pointgiv-
ninger.
I er som altid velkomne til at kontakte mig, hvis der er
nogen spørgsmål, og for jeres egen skyld vil det nok
være bedst, hvis I overvejer og stiller spørgsmålene,
inden Field Day løber af stablen, for i de 14 dage I har
til finpudsning af loggene, er der vist kun plads og tid
til småtingsafdelingen.
Reglerne er også i år at finde på EDR's hjemmeside.
Til de afdelinger, der mener, at de nuværende FD-reg-
ler er totalt ubrugelige, vil jeg gøre opmærksom på, at
jeg som FD-manager ikke har eneret på at fremsætte
forslag om FD-regler. ALLE kan indsende forslag til
behandling på HB-møderne, da det i sidste instans er
HB, der godkender FD-reglerne år for år.

Jeg syntes, at det også sidste år var vældig spændende
at rette de indkomne logs, dog henstiller jeg kraftigt
til alle om at bruge det specielt fremstillede sammen-
tællingsblad, som I i år kan downloade fra EDRs hjem-
meside.
Det letter mit arbejde væsentligt, når I benytter dette
sammentællingsblad. Så er jeg også fri for at bruge tid
på at kontakte de afdelinger, der ikke har givet mig
alle de informationer, som jeg har brug for. Jeg håber,
at deltagelsen i år vil blive mindst lige så stor. Jeg ser
meget gerne, at alle lokalafdelingerne deltager, (også
selv om det betyder en del mere arbejde til mig, hi), så
der også på denne måde kan blive knyttet nogle gode
og solide venskabsbånd under afviklingen af årets
field-day.

Jeg ser også frem til at modtage mange checklogs,
både fra sender- & lytteramatører, således at der kan
blive kamp om diplomet for bedste checklog af begge
slags.

Alle logs og checklogs skal være poststemplet senest
den 19. september 2007. HUSK dog lige på, at post-
væsenet kan være et par dage om at stemple posten
!!! Så for jeres egen skyld bør I nok stadigvæk lægge
loggen i postkassen senest om søndagen. Hvis I vil have

Er du til
RADIOAMATØRUDSTYR

så klik ind på
www.rf-connection.com

eller
ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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dokumentation for, hvornår jeres log er overgivet til
postvæsenet, kan I få en kvittering på posthuset, hvis I
afleverer den der.

Selv om jeg har e-mail, kan den under ingen omstæn-
digheder benyttes til indsendelse af logs, da det er
meget sporadisk, at jeg kikker i den "postkasse".
Vel mødt til testen, og har I spørgsmål angående field
day, er I meget velkomne til enten at skrive (snail-mail)
eller ringe til mig. Mit telefonnummer: 44 85 25 30.
For at komme et enkelt spørgsmål i forkøbet, vil jeg
her atter gøre opmærksom på, at hvis man benytter
computer for logføring e.l. under testen, er det selv-
følgelig ikke tilladt, at den kører på det offentlige lys-
net.

M.h.t. logprogrammer så kan I stadig kontakte OZ1ETP
for kopi af FYNLOG, OZ1IVA for HARBOLOG, samt
OZ8GW og OZ9IT for andre FD-logprogrammer.

I augustnummeret af OZ 1992 kan I på diplomsiderne
(side 449) læse om FIELD DAY DIPLOM. Jeg vil dog lige
gøre opmærksom på, at diplomet er for alle radioama-
tører samt SWLs, dog skal kontakterne være kørt/hørt
under samme Field Day. I kan også søge diplomet for
tidligere år, hvis I skulle have lyst dertil.

Allis Andersen, OZ1ACB
Kagsåvej 34, 2730 Herlev

Tlf.: 44 85 25 30

Til afdelingerne - Foredrag
Når I planlægger næste sæson og i den anledning
søger en foredragsholder, så husk, at man godt kan få
et EDR foredrag med en foredragsholder, der ikke står
på EDRs foredragsliste, når ellers foredragsholderen
overholder reglerne for EDR-foredrag.

HR

Grimeton Radio
På Alexandersøndagen d.1.juli 2007 sendes der igen
fra Grimeton Radio på 17,2 kHz/CW. 
Der sendes kl.1300 og igen kl.1500 lokal tid.

QSL til:  
- Email til info@alexander.n.se
- Via SM QSL Central
- Direkte: 

Alexander-Grimeton Veteranradios Venner  
Radiostationen
Grimeton 72
S-43016 Rolfstorp
Sverige  

73 de OZ9AC/Kaj

IARU HF World Championship
14-15 Juli 2007

Lørdag 1200-Søndag 1200 UTC

Er der afdelinger, som vil deltage I denne test, igen I år.
OZ0J har overgivet mig opgaven med at sammensætte holdene.

Skriv til OZ5LH Jørgen
Mail : oz5lh@oncable.dk

Det årlige uformelle radioamatørtræf i Rebild
afholdes  

søndag den 5. august 2007, 
i Rebild, der er beliggende ved Skørping i Rold

Skov i Nordjylland. 

I år er det 42. gang vi mødes i Rebild.
Pak madkurven og hvad man ellers tager med på en
skovtur, tag familien med i vognen, og sæt kursen
mod Rebild. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Rebildhus mel-
lem kl. 14.30-15.00. Efter at have hilst på hinanden,
går vi ind og drikker kaffe med lagkage eller kring-
le (for egen regning).
Når kaffen er indtaget, går vi en tur i de skønne bak-
ker, og nogle af damerne skal jo nok besøge Rold-
høj, hvor der er mange spændende ting at se på,
eller købe.
Vi vil også gerne se dig og din familie, og samtidig
kan du få lejlighed til at hilse på de amatører, du
kun kender fra radioen.
Kl. ca. 18.00 stiller vi vore medbragte stole og borde,
op på parkeringspladsen, pakker madkurven ud, og
nyder den medbragte mad og drikke, og hygger os
med hinanden. Gå ikke glip af denne oplevelse i den
skønne natur.

Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op!
Vel mødt i Rebild søndag den 5. August 2007.
Vy 73 de OZ2KS Johannes og OZ3MM Børge
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Det var EDRs informationsudvalg, der stod for arran-
gementet i samarbejde med Esbjergafdelingen, der
udover at lægge ide og lokaler til sørgede for alt det
praktiske.
Dagen var specielt rettet mod afdelingerne og deres
bestyrelser, og 29 deltagere repræsenterende 15 afde-
linger fra hele landet samt EDRs informationsudvalg
var mødt frem.
Da alle var blevet forsynet med kaffe/the og rundstyk-
ker bød EDRs landformand velkommen, hvorefter for-
manden for informationsudvalget gennemgik dagens
program. 
Der var fire hovedtemaer, der indledtes med et oplæg
efterfulgt af debat. 
Under debatterne kom der mange ideer og kommen-
tarer, og i det følgende har jeg valgt efter en kort
omtale af oplægget at opliste nogle af de væsentligste
kommentarer og ideer fra debatten.

Første punkt var
EDRs PR materiale:

OZ8XW og OZ7IS gennemgik og viste foreningens bro-
churer, plakater og andet informations og PR materia-
le. Endvidere omtaltes EDRs hjemmeside kort. OZ7IS
var noget forbavset, da han skulle gennemgå EDRs
udstillingsstand, der var stillet op. Standen havde
været brugt i forbindelse med Esbjerafdelingens jubi-
læum ugen før, og det viste sig, at kontoret ved en fejl
havde fået fremsendt nogle gamle og helt forkerte
plancher. 

Ivan fortæller om udstillingsstanden

EDRs udstillingsstand er en omfattende sag, der
kræver temmelig store ressourcer at vedligeholde, og
OZ7IS viste et "rullegardin", som man på hans arbejds-
plads anvendte til PR-virksomhed. Det var let at flytte
og opsætte og måske en mulighed som erstatning for
eller supplement til udstillingsstanden.

Kommentarer/ideer::
• Vi ved ikke, hvad der findes af PR-materiale. Læg

en fortegnelse samt materiale til download på
hjemmesiden, så vi selv kan printe det ud.

Der stilles op - nogen giver gode råd andre forsøger
at følge dem

• Korkodillebrochuren er for stor, teksttung og alt
for lang. Der er brug for forskellige brochurer til
mange forskellige målgrupper. Nogle eksempler
på sådanne Lavet af den tyske amatørforening
DARC blev fremvist.

• Hjemmesiden er for statisk, og der mangler en
detaljeret kontingentliste + (elektrisk) indmel-
delsesblanket

• Der er for få bidragydere til hjemmesiden

Næste punkt var 
Markedsføring

OZ1DUG indledte og påpegede, at det, når det angår
PR, er vigtigt ikke "at skyde med spredehagl". Man bør
fastlægge en målgruppe, beslutte en metode og bag-
efter måle effekten af indsatsen.
Som mulige målgrupper nævnte Joakim: Spejdere, tek-
niske skoler, pensionister, større folkeskoleelever,
ingeniørforening, børn, børnebørn

Kommentarer/ideer
• Få et slogan der udtrykker budskabet og fore-

ningens/hobbyens værdier til pressen og almen-
heden

• Tag godt imod de nye - EDRs holdning til nye skal
kommunikeres ud.

• Det er ønskeligt med et mere flexibelt prøvesy-
stem.

• Multimedieundervisningsmateriale ønskes
• Hvad er EDRs visioner: Vi må ikke arbejde i man-

ge retninger på en gang.
• Vi skal ændre det, som vi kan ændre (og lade det

andet ligge) - ambitionsniveau

Tredje emne var 
Afdelingerne

OZ3MM efterlyste i sit oplæg succeshistorier fra lokal-
afdelinger. Han havde medbragt en oversigt over akti-
viteter i landets afdelinger udarbejdet på baggrund af
OZ marts og april 2007. den viste at der foregår ganske
mange forskellige ting i afdelingerne. Hovedkategori-
erne var byggeaktiviteter, foredrag og demonstration
af f.eks. EDB-programmer, kursusvirksomhed samt auk-
tion, film og virksomhedsbesøg.

Temadag i Esbjerg
Vejret var strålende lørdag d. 21. april, da dørene til Esbjerafdelingens lokaler blev åbnet for at

tage imod deltagerne i EDRs Temadag om reklame - PR og medlemstilbud
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Kommentarer/ideer
• Aktivitet avler aktivitet

EDRs foredragsordning bør kommunikeres bed-
re,. Det er et godt aktiv for lokalafdelinger

• Foredragsprojekter kan også være med lokale
kræfter

• Lav et forum hvor afdelingerne kan dele viden
og ideer

• EDR bør vise almen interesse/taknemlighed for
lokalafdelinger - julekort? - HB bør besøge lokal-
afdelingerne.

Emnet afrundedes med, at de forskellige repræsente-
rede afdelinger fortalte om deres afdeling og dens
aktiviteter.
Den afslørede, at der er stor forskel på afdelingerne.
Nogle har hovedsageligt et socialt sigte, medens andre
også lægger vægt på teknisk interesse, contest mv.

Der lyttes opmærksomt

Sidste emne var 
EDR og medlemmerne:

OZ7S indledte med at opkaste spørgsmålet: Hvordan
gøres EDR bedre?

Kommentarer/ideer
• OZ er for svært at forstå især mangler stof for de

nye. 
• Bladets indhold bør revurderes.
• Test i OZ efterlyses
• Vi skal synliggøre de opnåede resultater.

Indimellem oplæg og debat blev der tid til at nyde en
velsmagende middag, jægergryde tror jeg det hed, og

hvis nogle var sultne bagefter var det deres egen skyld.
Folkene fra Esbjerg viste også rundt i deres dejlige
lokaler, hvor der er mulighed for mange forskellige
aktiviteter. 
Til kaffen serverede afdelingen EDR-kage, som det
kunne ses på forsiden af OZ maj nummeret.

De afsluttende bemærkninger fra deltagerne var, at
det havde været et godt arrangement, som gerne måt-
te blive gentaget. 
På spørgsmålet: 
Fik du hvad du kom efter ? nikkede alle ja, og jeg er
sikker på, at alle både afdelingsrepræsentanter og
informationsudvalget havde fået både ideer og input
til eftertanke med hjem.

Det kan være svært i nogle få liner at få alle dagens
detaljer med, men jeg håber, at ovenstående giver et
indtryk af dagen.

Efterfølgende vil EDRs informationsudvalg samle op på
de mange ideer og udarbejde en slags idekatalog, der
kan være et arbejdspapir til foreningens videre arbej-
de med emnerne REKLAME - PR og MEDLEMSTILBUD.

OZ8XW

Så er middagen serveret

DIN LEVERANDØR I ALT RADIOAMATØR UDSTYR

KIG IND PÅ
WWW.BMRADIO.DK

TLF TID
MANDAG TIL FREDAG
FRA KL. 10:00 TIL 14:00

TLF 65 95 19 75

MAIL PÅ bmradio@bmradio.dk

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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Indledning
Landsformanden OZ7S kunne efter at have budt vel-
kommen konstatere, at OZ7TA pga. tjenesterejse var
fraværende; men ellers var alle stole besat.

Sven indledte med at henstille, at dagsordenens punk-
ter til og med beretninger blev færdiggjort inden fro-
kosten, der var berammet til kl. ca. 12. Det begrunde-
des med at der under sager til behandling var mange
tunge/tidskrævende sager, så for at få ordentlig tid
hertil var det vigtigt med en stram tidsplan.

Huskelisten blev gennemgået. De ting, der endnu ikke
var klaret fik i flere tilfælde sat en "indpisker" på der,
der hvor det ikke var en enkeltperson, der var ansvars-
havende for sagen.

Beretninger
Formanden havde været ude hos Helsingør og Frede-
rikssunds-afdelingens jubilæer. Begge gode begiven-
heder. Kunne endvidere fortælle at der var truffet
aftale om skift af trykkeri for OZ.

Antenneudvalget berettede, at udvalget ikke fungere-
de ordentligt. Emnet var til behandling senere på dags-
ordenen.

Museet. 
De to medarbejdere på museet, Henning OZ8KZ og
Mogens OZ9MT laver et stort stykke arbejde på muse-
et. Undertegnede kunne ved selvsyn konstatere, at der
er sket meget på museet. HB roste Henning og Mogens
for deres arbejde. 
Kampagnen om indsamling af dokumentation ved-
rørende rævejagt i Danmark havde ikke givet noget
stort udbytte; men man havde dog fra OZ8NJ modta-
get et værdifuldt materiale, hvilket man takkede
OZ8NJ for.

OZ
Udover at redaktøren i beretningen gjorde opmærk-
som på, at der manglede flere spalteredaktører, som
man annoncerede efter, blev i beretningen nævnt
spørgsmålet om bladets indhold. Hvad skal der til, for
at de nye amatører finder, at OZ er et interessant blad?
Dette gav anledning til en mindre debat.

Teknisk udvalg
Det på HB-mødet i januar omtalte kommende møde
med firmaet Herstal, var blevet afholdt. EDR har flere
gange henvendt sig vedrørende forstyrrelser af firma-

ets touch styrede lamper, og foreningen har også
været behjælpelig med en teknisk vurdering af mulig-
heden for at begrænse disse forstyrrelser. Mødets
resultat var positivt for EDR, idet Herstal nu er helt klar
over problemerne, og at firmaet sammen med kolleger
i branchen har besluttet at stærkt begrænse markeds-
føringen af den slags udstyr på grund af for store pro-
blemer med dårlig immunitet overfor forstyrrelser fra
radiosendere.

Informationsudvalget
Udvalget havde som omtalt andetsteds i dette nr. af OZ
afholdt en temadag i Esbjerg. Endvidere er der blevet
arbejdet med hjemmesiden, der nu indeholder næsten
alle oplysninger om EDR; men der mangler meget end-
nu. 
I beretningen nævnte udvalgets formand, at han hav-
de det indtryk ved konstitueringen af udvalget i okto-
ber 2006, at HB ønskede, at nu skulle der ske noget.
Derfor havde han forventet, at der kom mange gode
ideer og masser af færdigt materiale til hjemmesiden.
Det var hans opfattelse, at det bortset fra enkelte
tilfælde havde knebet meget med det.

Det gav anledning til en mindre debat, hvorunder
OZ1HYP meddelte, at opgaven med at forbedre
annonceringen for Radioamatørernes Forlag var noget
større, end han havde forventet, og han ønskede der-
for at blive løst fra denne opgave.

Det blev konstateret, at der stadig manglede kommis-
sorium for enkelte af EDRs udvalg. OZ1DUG påtog sig
at sørge for, at disse blev udarbejdet. 

Under et senere punkt på mødet blev det besluttet, at
der i forbindelse med prislisten fra Radioamatørernes
Forlag på hjemmesiden skal laves en bestillingsformu-
lar, der kan returneres til kontoret som E-mail. 
En egentlig net-butik, hvor køber med det samme
betaler, anses for en så dyr løsning, at det ikke er rea-
listisk. Med den vedtagne "bestillingsmail" er det
meningen, at kontoret svarer med en faktura inkl.
moms, medlemsrabat og fragt, hvorefter køber så
betaler f.eks. via giro, bankoverførsel eller check. 

Herefter, når betalingen er registreret, sendes varerne.
Ligeledes blev det vedtaget, at der på hjemmesiden
skal ligge en indmeldingsblanket til elektronisk frem-
sendelse. Den kvitterer kontoret for og fremsender
samtidigt en pris, som det nye medlem kan indbetale
via bankoverførsel, giro eller på anden måde.

HB-nyt
Ved hovedredaktøren

Rapport fra HB-mødet 13. maj 2007
Mødet afholdtes en søndag af hensyn til HAM-day i Esbjerg om lørdagen. Dagsordenen var såmænd
ikke mere omfattende end sædvanligt; men der var flere "tunge" punkter, så det blev en lang dag. 

Det mest omfattende og den væsentligste drøftelse var nok strategiudvalgets oplæg om EDRs fremtid, 
men spørgsmål vedrørende QSL-bureauet og antenneudvalg/kommissorium var også sager, 

der "trak tænder ud".
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Sager til behandling

QSL-bureauet
Medlemmer i kreds 5 havde på kredsens vegne ind-
sendt en udtalelse med følgende ordlyd: 
Kreds 5 udtaler sin misbilligelse om måden hvorpå QSL-
centralen er blevet omstrukturerert. Det er ikke vær-
digt, at radioamatørers mangeårige, trofaste indsats
"belønnes" med så kort fratrædelsesvarsel.
Vi ønsker, at HB/formand får rettet op på dette, f.eks.
ved en fratrædelsesordning eller lignende, og forven-
ter at fremtidige handlinger foregår på en mere sober
måde.

Underskrevet kreds 5

Udtalelsen var udarbejdet og vedtaget på et kreds-
medlemsmøde afholdt i Odense.

Forhistorien er, som det sikkert er de fleste bekendt, at
QSL-bureauet pr 1. april blev omorganiseret, og at de
to medarbejdere derfor med kort varsel ophørte med
deres funktion. Ændringerne var begrundet i økono-
mi. Den nye ordning er, at da omfanget af arbejdsop-
gaver på kontoret er mindsket, skal pigerne i stedet
bruge noget af tiden til arbejde på QSL-bureauet. Her-
ved spares honoraret til QSL-manager og medhjælp.
HB drøftede den indsendte udtalelse, og det blev
understreget, at på mødet i oktober 2006 var såvel den
tiltrædende som afgående HB enige om, at der skulle
ske ændringer på QSL-centralen. 
Her havde økonomien været en afgørende faktor, men
det var også kommet frem, at der var konstateret
alvorlige uregelmæssigheder i QSL-formidlingen. 
Flere sække med en stor mængde QSL kort var blevet
sat til udsmidning i affaldscontaineren. Kun ved et
tilfælde havde pigerne på kontoret opdaget disse sæk-
kes indhold og sørget for at "redde" sækkene.

Til mødet her i maj, havde pigerne på kontoret ryddet
op på QSL-centralen, og udover at man kunne bese de
på HB-mødet i oktober omtalte sække, fremviste kon-
toret billeder fra oprydningen. 
Over 100 kg gamle usorterede kort havde man fundet
på bureauet. Der var kort, der for nogens vedkom-
mende havde ligget i flere år, og det er undertegnedes
indtryk, at HB var noget chokerede over, at det havde
kunnet ske, at så store mængder kort ikke var blevet
behandlet.

Heldigvis havde Danish DX group tilbudt sin hjælp og
ved OZ7YY, OZ1ACB samt OZ4EL sørget for sortering af
alle disse kort. På den måde havde pigerne kunnet
starte på en frisk, med arbejdet på QSL-bureauet.
De “sorte sække” blev under mødet fordelt blandt HB-
medlemmerne, der hver fik en kasse kort med hjem til
sortering.

Efter en debat noterede HB sig kreds 5 mødets syns-
punkter og besluttede, at HB ikke vil foretage sig yder-
ligere i sagen.
Samtidig udtrykte HB en stor tak til DDXG for hjælpen
og bevilligede desuden en mindre erkendtlighed som
tak for hjælpen.

Strategiudvalgets materiale
Budgetkontrol- og strategiudvalget havde lavet en
prognose for EDRs udvikling de næste år. Endvidere

havde man set nøje på budgettet og den faktiske øko-
nomiske udvikling. Det fremgik tydeligt af dette arbej-
de, at det vil være nødvendigt med ændringer i fore-
ningen, hvis der på længere sigt skal være en sund
økonomi.
Inden drøftelsen af udvalgets oplæg indledte OZ1DUG
med en præsentation om kreativitet og hvorledes kre-
ativitet kan fremelskes.

Det blev en lang og engageret debat. I oplægget var
"intet helligt", og der kom mange forskellige forslag
på bordet, bl.a. om OZ, Anpartsselskabet, EDRs hus,
kontoret, strukturen, medlemspleje osv. osv. Det vil
efter undertegnedes mening ikke være rimeligt med
en detaljeret omtale af forslagene her, idet de er at
betragte som muligheder, og før man nøje har analy-
seret hvilken effekt og økonomi, der ligger i en even-
tuel gennemførelse af de enkelte ideer, skal der intet
besluttes. Udvalget ville gå videre med disse analyser.
HB godkendte endvidere udvalgets forslag til videre
arbejde med en opstillet vækstplan, hvor arbejdsgan-
gen skal hedde: Valg af en målgruppe, udarbejdelse og
efterfølgende gennemførelse af en plan f.eks. en hver-
vekampagne rettet mod målgruppen. Herefter måling
af virkningen af det udførte arbejde.

Antenneudvalget
OZ1HYP, der af HB er udpeget som formand for udval-
get, havde skrevet at udvalget ikke fungerede tilfreds-
stillende, idet der er rejst tvivl om OZ1HYPs berettigel-
se. Der var fremsendt et forslag til kommissorium for
udvalget. Ifølge dette skulle udvalget selv konstituere
sig.
HB fastslog at EDRs udvalg vælges af HB, lige som for-
manden udpeges af HB. Det almindelige var, at en
udvalgsformand var en fra HB; men der var intet til
hinder for, at et udvalg foreslog en anden person. Det
var så op til HB at beslutte, om det var hensigtsmæs-
sigt.
Det fremsendte kommissorium kunne ikke godkendes,
og OZ1DUG blev bedst om at skrive et nyt udkast til
behandling på næste møde.

QTH-listen
OZ9QQ havde via OZ1HYP forespurgt om man kunne
få adgang til EDRs medlemskartotek, således at den
QTH-liste som kredsen udgiver kunne forsynes med en
markering af medlemskab af EDR. HB har den hold-
ning at EDRs medlemsliste ikke er tilgængelig. Det vil-
le også, sådan som HB fortolker loven være nødven-
digt at indhente skriftlig tilladelse fra hver enkelt med-
lem, hvis man skal oplyse om medlemskab i en QTH-
liste.

Afslutning
Kl 19.15 kunne Sven konstatere, at dagsordenens
punkter var sluppet op, og man sluttede med at god-
kende referatet.

Dette var, hvad undertegnede har fundet væsentligt at
omtale fra HB-mødet. Jeg tager forbehold for fejl og
misforståelser, lige som jeg gør opmærksom på, at ikke
alle sager er blevet omtalt.
Det officielle referat finder man på EDRs hjemmeside
www.edr.dk

HR
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Tilmelding
Tilmelding til QSL-bureauet sker ved henvendelse til
kontoret: 

kontor@edr.dk
eller til QSL bureauet:

qsl@edr.dk

Udover dit navn, call og EDR-medlemsnummer bedes
du oplyse, om dine QSL-kort skal sendes:
• direkte til din adresse - det koster pt. 50.00 kr. pr år, 

eller

• via din EDR-lokalafdeling - det koster ikke noget i
forhold til landsforeningen EDR.
(Hvis du vælger denne løsning, skal vi også have
navnet på din lokalafdeling. Du skal samtidig gøre
lokalafdelingen opmærksom på, at du har tilmeldt
dig.)

Udfyldelse af QSL-kort:
Et QSL kort skal minimum indeholde følgende oplys-
ninger:
Afsenders call (navn og adresse), modtagerens call (evt.
manager), dato, tid (GMT) frekvens/bånd mode og rap-
port.

Call
Det er naturligvis call'et som QSL-centralen skal bruge,
så skriv det for din egen skyld meget tydeligt !

Eks. 
• OZ9LO Dette giver ikke nogen problemer. 
• I tilfælde at OZ19LO er i Tyskland skriver man

DL/OZ9LO (OZ9LO har været i Tyskland, da QSOen
fandt sted) 
Hvis ikke der er andet anført på kortet, vil det blive
sendt til OZ9LO i Danmark

• Har OZ9LO en manager f. eks. DL5XXX skrives tyde-
ligt via DL5XXX på kortet på bagsiden. Når kortene
sorteres inden afsendelse til QSL-bureauet, lægges
kortet ved det land, det skal til (i eksemplet DL).

Skriv venligst altid modtagerens call i øverste venstre
hjørne på bagsiden

Sortering
Når du har udfyldt dine QSL-kort sorteres de i
prefix/lande orden jfr. QSL-bureaulisten. Har du ikke
sorteret dine QSL-kort, kan bureauet returnere dem til
dig for sortering.
Når man sorterer skal man være opmærksom på at der
er lande der har andre prefix end dem man normalt
forbinder med det pågældende land 

Eks. 
G også har 2A-2Z  og M
Amerika har mange prefixer end K, N, W, A

Nogle lande har flere indgående QSL Bureauer bl.a.
Amerika med K1, K2, K3  osv. Dette gælder også VK1,
VK2 osv.  Kortene bedes derfor sorteret herefter.
I de lande, der ikke har nogle QSL bureauer, skal kor-
tene sendes direkte eller via en manager. I de tilfælde,
hvor manageren ikke er medlem af sit lands bureau,
skal du selv sørge for at sende dine QSL kort til disse
managere.

Informationer om QSL managere kan findes bl.a. på
Internettet: www.qrz.com 

EDRs QSL-BUREAU

I følgende liste, kan man se hvilke lande (Entities), der
har QSL-bureau.

Første kolonne angiver prefix. Anden kolonne navn,
og ja betyder, at der er et QSL-bureau. Nej, at der intet
bureau findes.

De lande, der ikke har QSL-bureau må man sende
enten direkte eller via manager.
Det gælder dog ikke ekselmpelvis Skotland, Wales osv.
Disse hører ind under G-bureauet

Er du i tvivl, så spørg QSL-bureauet

EDRs QSL BUREAU
QSL-bureauet er en del af den service man får ved at være medlem af landsforeningen EDR. Det

sender og modtager QSL-kort til IARU-bureauer i hele verden.
Terminer for udsendelse af korte vil indtil videre blive meddelt på EDRs hjemmeside

Prefix Navn Bureau
1A0 Sov. Military 

Order of Malta Nej
1S Spratley Island Nej
3A Monaco Ja
3B7 Agalega &Bardon Nej
3B8 Mauritius Island Nej
3B9 Rodriguez Island Nej
3C Equatorial Guinea Nej
3C0 Pagalu Island Nej
3D2 Fiji Island Ja
3D2 Conway Reef Nej
3D2 Rotuma Nej
3DA Swaziland Nej
3V Tunesia Ja
3W Vietnam Nej

3X Guinea Nej
3Y Bouvet Island Nej
3Y Peter 1 Island Nej
4J-4K Adzerbaijan Nej
4L Georgia Ja
4P-4S Sri Lanka Ja
4U ITU Geneva Ja
4U UN Headquater Nej
4W Timor Leste Nej
4X,4Z Israel Ja
5A Libya Nej 
5B Cyprus Ja
5H Tanzania Ja
5N-5O Nigeria Ja
5R Madagascar Nej
5T Mauritania Nej

5U Niger Nej
5V Togo Nej
5W Western Samoa Ja
5X Uganda Ja
5Y-5Z Kenya Ja
6V-6W Senegal Ja
6Y Jamaica Ja
7O Yemen Nej
7P Lesotho Nej
7Q Malawi Nej 
7X Algeria Ja
8P Barbados Ja
8Q Maldive Island Nej
8R Guyana Ja
9A Croatia Ja
9G Ghana Ja

QSL-bureauer
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9H Malta Ja
9I-9J Zambia Ja
9K Kuwait Ja
9L Sierra Leone Ja
9M2 West Malaysia Ja
9M6 East Malaysia Ja
9N Nepal Nej
9Q Zaire Ja
9U Burundi Nej
9V Singapore Ja
9X Rwanda Nej
9Y-9Z Trinidad & Tobago Ja
A2 Botswana Ja
A3 Tonga Ja
A4 Oman Ja
A5 Bhutan Nej
A6 United Arab. E.. Nej
A7 Qatar Ja
A9 Bahrain Ja
AP-AS Pakistan Ja
BS7 Scarborough Reef Nej
BV Taiwan Ja
BV9 Pratas Island Nej
BY China Ja
C2 Nauru Nej
C3 Andora Ja
C5 Gambia Nej
C6 Bahamas Nej
C8-C9 Mozambique Ja
CE Chile Ja
CE0 Easter Island Nej
CE0 San Felix Nej
CE0 Juan Fernandez Nej 
CE9 Antartica Nej
CM Cuba Ja
CN Morocco Nej
CP Bolivia Ja
CT Portulgal Ja
CT3 Maderia Nej
CU Azorene Nej
CV-CX Uruguay Ja
CY St. Pauls Island Nej
CY Sable Island Nej
D2 Angola Nej
D4 Cape Verde Nej
D6 Comoros Nej
DL Germany Ja
DU Philippines Ja
E3 Eritrea Nej
E4 Palestine Nej
E51 South Cook Nej
E51 North Cook Nej
EA-EH Spain Ja
EA6 Balearic Island Nej
EA8 Canary Island Nej
EA9 Ceuta & Melilla Nej
EI Irland Ja
EK Armenia Ja
EL Liberia Ja
EP Iran Ja
ER Moldavien Ja
ES Estonia Ja
ET Ethiopia Ja
EU-EW White Russia Ja
EX Kirghizia (ja)
EY Tadzihikistan Ja

EZ Turkmenistan Ja
F France Ja
FG Guadeloupe Nej
FH Mayotte Nej
FJ Saint Martin Nej
FK New Caledonia Ja
FK/C Chesterfield Is. Nej
FM Martinique Nej
FO Clipperton Nej
FO French Polynesia Ja
FO Austral Island Nej
FO Marquesas Is. Nej
FP St. Pierre & Miq. Nej
FR Reunion Nej
FR/G Giorioso Nej
FR/J,E Juan de No. Europe Nej
FR/T Tromelin Nej
FT8W Crozet Nej
FT8X Kergulen Nej
FT8Z Amsterdam/SP Nej
FW Wallis & Futuna Nej
FY French Guiana Nej
G England Ja
GD Isle of Man Nej
GI Northem Ireland Nej
GJ Jersey Nej
GM Scotland Nej
GU Guernsey Nej
GW Wales Nej
H4 Solomon Island Ja
H40 Temotu Province Nej
HA Hungary Ja
HB0 Liechtenstien Ja
HB Switzland Ja
HC8 Galapagos Nej
HC-HD Ecuador Ja
HH Haiti Ja
HI Dominican Republic Ja
HJ-HK Colombia Ja
HK0 Malpelo Nej
HK0 San Andres Island Nej
HL Korea Ja
HO-HP Panama Ja
HQ-HR Honduras Ja
HS Thailand Ja
HV Vatican City Nej
HZ Saudi Arabia Nej
I Italy Ja
IS0 Sardinia Nej
J2 Djibouti Ja
J3 Grenada Ja
J5 Guinea Bissau Nej
J6 St. Lucia Nej
J7 Dominica Ja
J8 St. Vincent Nej
JA-JS Japan Ja
JD1 Minami Torshima Nej
JD1 Ogasawara Nej
JT-JV Mongolia Ja
JW Svalbard Nej
JX Jan Mayen Nej
JY Jordan Ja
K U.S.A. Ja
KG4 Guantanamo Bay Ja
KH0 Mariana Island Nej
KH1 Bakers & Howland Nej

KH2 Guam Ja
KH3 Johnston Island Ja
KH4 Midway Island Nej
KH5 Palmyra Javis Nej 
KH5K Kingman Reef Nej
KH6 Hawaii Ja
KH7K Kure Island Nej
KH8 Ameriocan Samoa Ja
KH8/S Swains Island Nej
KH9 Wake Island Nej
KL7 Alaska Ja
KP1 Navassa Island Nej
KP2 U.S. Virgin Island Ja
KP4 Puerto RICO Ja
KP5 Desecheo Island Nej
LA-LN Noway Ja
LU Argentina Ja
LX Luxenborg Ja
LY Lithuania Ja
LZ Bulgaria Ja
OA-OC Peru Ja
OD Lebanon Ja
OE Austria Ja
OH Finland Ja
OH0 Åland Island Nej
OJ0 Market Reef Nej
OK-OL Czech Republic Ja
OM Slovak Republic Ja
ON-OT Belgiun Ja
OX Greenland Nej
OY Farroe Island Ja
OZ Danmark Ja
P2-P3 Papua New Guinea Ja
P4 Aruba Ja
P5 DPRK North Korea Nej
PA-PI Netherlands Ja
PJ2,4,9 Netherl. Antilles Ja
P5-8 St. Maarten Ja
PP-PY Brazil Ja
PY0 Fernando de N. Nej
PY0 St. Peter & Pauls Nej
PY0 Trinidade Nej
PZ Surinam Nej
R Russia(eu & as) Ja
R1FJ Franz Joseph Land Nej
R1MV Malyj Vysotskij Nej
R2 Kaliningrad Nej
S0 Western Samoa Nej
S2-S3 Bangladesh Ja
S5 Slovenia Ja
S7 Seychellers Nej
S9 Sao Tome Nej
SA-SM Sweden Ja
SP Poland Ja
ST Sudan Nej
SU Egypt Nej
SV/A Mount Anthos Nej
SV5 Dodecanese Nej
SV9 Crete Nej
SV-SZ Greece Ja
T2 Tuvalu Nej
T30 West Kiribali Nej
T31 Central Kiribati Nej
T32 East Kiribati Nej
T33 Banaba Island Nej
T5 Somalia Nej
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Efterslægt i Afdelingerne

Så er sommeren begyndt, i hvert fald ifølge kalenderen, og sommertid er som bekendt antennetid for mange
af os, og det er i de næste måneder, studierne af antenneartikler i OZ og QST m.fl., der har været gjort meget
ud af, skal sætte tankerne i sving og via idéer realiseres.

Rundt om i vores mange afdelinger har man forårets generalforsamlinger bag sig, og så skal beslutninger om
sommerens og efterårets aktiviteter omsættes i kammeratligt samarbejde. Det er alt fra deltagelse i VHF og HF
Field Day til at vise flaget i sommermåneders festuger o.l.

Men der er et område, hvor der også kræves energi og indsats.
Der er kommet mange nye licenserede til, og det er dem, vi skal bygge vores fremtid på!

En afdeling har lagt den ugentlige mødedag til Torsdag - så deltager man i 10 m testen, og på det bånd bliver
der snart "smæk  for skillingen", når vi har fået taget hul på Cycle 24! 

Det er på en måde tankevækkende, at til trods for, at kravet om morsefærdighed er bortfaldet, er det forb-
løffende mange, der alligevel tager Morse-Certifikatet!
Er det mon de 2 S-streger i styrken med CW end med Fone, der gør Morsen tillokkende? Her ser man en sund
udvikling i selvbygning af byyggesæt, som i forbavsende højt antal er til Telegrafi.
At tackle problemet med "fremskaffelse af efterslægt" ligger ikke lige for i alle afdelinger. I nogle har man
allerede "fod på" bl.a. takket være hjælp fra det offentlige, der gerne ser, at der "gøres noget for de unge".
I andre synes det uløseligt.

Og det er ikke nok, at man bare siger: "Det har vi prøvet før, - og det gav ingenting!"
Enhver gentagelse af et udadgående initiativ giver altid nye kontaktmuligheder, og der kommer hver gang nye
potentielle "kandidater".
Lad bare fantasien sprudle, så kommer løsningerne, og der er flere end den, der ses ved første øjekast!

Vi må stå ved vores ansvar og sørge omhyggeligt for at vi får den efterslægt, som vi ikke kan være foruden!

Nothing comes from doing nothing!"      Do it now!
OZ8T, Børge

T7 San Marino Ja
T8 Palau Nej
T9 Bosnia & Herzegov. Ja
TA-TC Turkey Ja
TF Icland Ja
TG Guatamala Ja
TI Costa Rica Ja
TI9 Cocos Isaland Nej
TJ Cameroon Nej
TK Corsica Nej
TL Central African Rep Nej
TN Congo Nej
TR Gabon Ja
TT Chad Nej
TU Ivory Coast Ja
TY Benin Nej
TZ Mali Ja
UJ-UM Uzbekistan Nej
UN-UQ Kazakhstan Ja
UR-UZ Ukraine Ja
V2 Antigua Ja
V3 Belize Nej
V4 St. Kitts & Nevis  Nej
V5 Namibia Ja
V6 Micronesia Nej
V7 Marshall Island Ja
V8 Brunei Ja
VE Canada Ja
VK Australien Ja
VK0 Heard Island Ja
VK0 Macquarie Island Ja

VK9L Lord Howe Island Ja
VK9W Willis Island Ja
VK9X Christmas Island Ja
VK9C Cococ Keeling Ja
VK9M Mellish Reef Ja
VK9N Norfolk Island Ja
VP2E Anguilla Nej
VP2M Montserat Nej
VP2V Britisk Virgin Isl. Ja
VP5 Turks & Caicos Ja
VP6 Pitcairn Island Nej
VP6/D Ducie Island Nej
VP8 Falkland Island Ja
VP8 South Georgia Isl. Nej
VP8 South Orkney Isl. Nej
VP8 South Sanwich Isl. Nej
VP8 South Shetland Isl. Nej
VP9 Bermuda Ja
VQ9 Chagos Island Ja
VR2 Hong Kong Ja
VU India Ja
VU4 Andaman & Nicob. Nej
VU7 Laccadive Island Nej
XE Mexico Ja
XF4 Revilla Gigedo Nej
XT Burkino Faso Ja
XU Cambodia Nej
XW Laos Nej
XX9 Macao Ja
XY-XZ Myanmar Nej
YA Afganistan Nej

YB-YE Indonesia Ja
YI Iraq Ja
YJ Vanuatu Ja
YK Syria Ja
YL Latvia Ja
YN Nicaraqua Ja
YO-YR Romania Ja
YS El Salvador Ja
YT-YU Serbia Ja
YT-YU Montenegro Ja
YV0 Aves Island Nej
YV-YY Venezuela Ja
Z2 Zimbabwe Nej
Z3 Macedonia Ja
ZA Albania Ja
ZB2 Gibraltar Ja
ZC4 U.K. ON Cyprus Ja
ZD7 St. Helena Nej
ZD8 Ascension Island Ja
ZD9 TRISTAN DA Cunha Nej
ZF Cayman Island Ja
ZK2 Niue Nej
ZK3 Tokelau Island Nej
ZL7 Chatham Island Nej
ZL8 Kemadec Island Nej
ZL9 Auckland & Campb. Nej
ZL-ZM New Zealand Ja
ZP Paraquay Ja
ZS South Africa Ja
ZS8 Prince Edwards

& Marion Nej
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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: 145.575 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Mange af klubbens medlemmer har i den sidste tid indkøbt
små "kineserradioer", og i takt med at mange har fået disse
nye håndstationer, har vi gjort tiltag til et nyt og spændende
projekt.

Vores nye UHF Repeater

Vi har barslet med ideen om at lave en "Ballerup repeater" på
UHF som i første omgang vil få plads i vores egen mast.
Vi er nået temmelig langt på rekordtid med ideen, og når det-
te læses, er vi måske allerede i luften på den tildelte frekvens.
Alle opfordres til at prøve det nye tiltag, og send meget gerne
en rapport via vores E-mail, eller endnu bedre; kom ind og sig
hej. Frekvensen er 434.750 med 82,5Hz tone. 
Ellers er det nu besluttet at vi efter en del års fravær deltager
i årets HF fieldday.
I løbet af sommeren vil vi forsøge at holde åbent på alle tors-
dage, med nedsat aktivitet alt efter lyst.
Check vores hjemmeside for detaljer, datoer mm.

Program:

21/06 Klubaften. Frit emne + Fieldday snak.
28/06 Sommer åbent. Ingen planlagt aktivitet
05/07 Sommer åbent. Ingen planlagt aktivitet
12/07 Sommer åbent. Ingen planlagt aktivitet

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:
12. Juni Klubaften
19. Juni Sæsonafslutning.

Sommerferie frem til 14. august
Så er sommeren igen over os. den 19. juni har vi sæsonafslut-
ning, og sommerferie helt frem til den 14.  August.
Der vil være åbent hver tirsdag aften hele sommeren igennem.
Som følge af, at der ikke er noget programsat, er der desværre
kun høflig selvbetjening i køkkenet i sommerperioden. 
Det roder stadigvæk i vores lokaler, "hallen" er ved at være
færdig og blevet rigtig flot.  De er dog stadig i gang med
taget, og det giver stadig en del rod, så vi stadig nøjes med at
sidde i biblioteket, og nyde det kammeratlige samvær hver
tirsdag aften. 
Der er flere billeder fra renoveringen af huset på vores hjem-
meside hvis du er interesseret.
Endnu engang: Det vil ikke være muligt at benytte vores radi-
oer og antenner, så længe der er stillads på huset.  Vi har på
grund af den større fare for indbrud, valgt at flytte alle vore
radioer væk fra afdelingens lokaler, for at ikke at skulle ud i
endnu en erstatningssag.

Vy 73 de OZ8BF Erik



KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale og postadresse: Radioamatørernes Hus, Vand-
tårnsvej 106, 2860 Søborg
Mødeaften; Hver mandag kl. 19:00
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

Klubbens 40 fods container, der i forbindelse med flytningen,
bare blev fyldt op med vores beholdning af udstyr til brug på
FD, er nu blevet sorteret og har fået sin faste plads på hylder-
ne, således det bliver nemt og hurtigt af få pakket til dette års
FD.
Som det fremgår af programmet bliver der mulighed for at
prøve deltagelse i IARU contesten med kaldesignalet OZ1HQ,
derfor er der blevet arbejdet på at få rejst en 10 meter gitter-
mast fastgjort på siden af containeren, på toppen af masten
bliver der anbragt en "Spiderbeam" som kan bruges på de 5
høje bånd, derudover ligger der planer for placering af en
dipol til 80 / 40 meter.

Program
18/6 Sommeråben
25/6 Sommeråben
2/7 Sommeråben
9/7 Sommeråben
14/7 IARU contest
15/7 IARU contest
16/7 Sommeråben
23/7 Sommeråben

Vy 73 de OZ5LH, Jørgen

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

Program.
Indtil videre vil programmet for de næste mange torsdage
være oprydning, kassation og bortskaffelse af komponenter,
udstyr m.m. I sommerferien vil der sikkert blive brug for afde-
lingens medlemmer til at hjælpe med at køre kasserede kom-
ponenter, udstyr m.m. til genbrugspladsen. 
Alle afdelingens medlemmer ønskes en god sommerferie.

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
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Program:
20/6 Klubaften. 
27/6 Klubaften.
4/7 Klubaften.
11/7 Klubaften.
18/7 Klubaften.

VY 73 de OZ1CBW, Peter.

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

Den 23/4-2007 afholdt vi vores årlige ordinære generalforsam-
ling med stor medlems-deltagelse. OZ1DPP Finn blev valgt til
kasserer, OZ1DPX Steen blev valgt til næstformand og OZ1DLJ
Bente blev valgt til bestyrelsesmedlem. De 2 suppleanter
OZ7ABJ Grethe og OZ1ISU Johannes blev begge genvalgt.
Revisor OZ1HTU Bernt og revisor-suppleant OZ3ABA Henrik
blev begge genvalgt.

Antennen til vores repeater bliver monteret på en ny mast,
som forsvaret sætter op. På vores hjemmeside skulle der efter
sigende stå meget mere om dette !!!

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 !!!

HUSK !!! Det er snart ved at være på det tidspunkt, hvor de fle-
ste af os holder sommerferie, og afdelingen holder sommerfe-
rie-lukket !!!! Hvor lang tid, og hvornår vi holder sommerferie-
lukket, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, ellers havde jeg
nok skrevet det her !!!!

Vy 73 de OZ6AAE, Jan

HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen, i den nordlige
ende af skolen, mod Københavnsvej.
Mødeaften: hver tirsdag kl. 19.30
Formand: OZ1ISU, Johannes Gudmann-Larsen, Friborgvej 47,
3400 Hillerød. Tlf.: 4826 9051.
Postadresse: Benyt formandens adresse.
E-mail: johannes@kabelmail.dk
Hjemmeside: www.oz1edr.dk
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
19/06 Almindelig klubaften
26/06 Almindelig klubaften
03/07 Almindelig klubaften
10/07 Almindelig klubaften
17/07 Almindelig klubaften
24/07 Almindelig klubaften

Til alle interesserede i kredsen:
B-licens og evt. A-licens kurser efter sommerferien.
Klubben har planlagt undervisning for alle, der ønsker at gå op
til B-licensprøven. Hvis der er interesse og tilslutning, vil vi lade
undervisningen fortsætte med henblik på også at kunne gå op
til A-licensprøven.
Vi har pt. tilsagn fra underviser, og forsøger at skaffe lokaler
her på skolen.
Er du interesseret? Så send hurtigst mulig en mail med
Forhåndstilkendegivelse til undertegnede :

(oz1fet@get2net.dk)
- og fortæl hvilke dage, der passer dig bedst. Skriv gerne flere
dage. Vi vil så prøve at finde den mest velegnede aften.

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

Kreds 2
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KØGE   OZ7HAM
Mødelokale: Kildemosegård, Hastrupvej 26.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00 - ?
Formand: OZ7IT - Jørgen Balslev  Ærtebjergvej 34, Lund  4673
Rødvig Tlf. 56 52 99 15
E-mail: oz7it@qrz.dk
Homepage: www.oz7ham.dk 
Postadresse: Formandens adresse.
Lokalfrekvenser: 145.475 MHz & 433.425 MHz.

Program
3-7-2007: Åbent bestyrelsesmøde.
Øvrige Tirsdage alm Klubaften.

Så det ved at være sommer men jeg fornemmer der stadig vil
være aktivitet på båndene. Lidt aktiviteter har der været
senest ARI testen den 5 og 6 Maj med oz1eta oz2jbr Og oz2brn
fra Ringsted afd. Hvor det nye call blev luftet 5P7ZZ bliver da
også luftet lidt på klubaftnerne Oz2jbr arbejder på at redige-
re labels til de gamle qsl kort så de kKan bruges til det ny call.
Det nye call  er også opdateret på qrz.com.
Flere medlemmer eksperimentere og er qrv på 4m og 23cm
Crimptang skulle være klar til brug i klubben oz7it tager hånd
om indkøb af div stik hertil som medlemmer så kan købe.
Det skal også lige nævnes at klubaften forbliver tirsdage.
Ring qso vil forsat være på prøve fra kl 2100 søndag. Kom og
vær med pust lidt de nye eller måske de gamle.
Se efter på OZ7HAM.DK eller groupcare.dk efter nyheder/Akti-
viteter.

Vy 73 de OZ1MK Michael

RINGSTED - OZ3RIN
Mødelokale: Benløse Skole, Præstevej 19 (indgang ved skolens
P-plads), 4100 Ringsted
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00-22.00.
Formand: OZ2BRN, Brian Lodahl
Postadresse: c/o Charlotte Pedersen, Skeevej 31, 4370 St. Mer-
løse
Hjemmeside: http://www.oz3rin.dk
E-mail: via www.oz3rin.dk (nederst i menuen)
God sommerferie og god DX!
Husk at du kan læse de seneste nyheder og programopdate-
ringer på www.oz3rin.dk

Program med forbehold for ændringer
20/6 Sidste møde inden sommerferien og sidste plan-

lægning af VUS FD
4/7 Antenne projekt, kl: 19:00-22:00 Hele juli måned

er der 'vi bygger antenner til diverse projekter-
projekt. Det vil sige der ikke er fastlagt noget pro-
gram, men det er noget vi beslutter fra uge til
uge. Så følg med på hjemmesiden for informatio-
ner!

Vy 73 de OZ2JBC, Jørgen

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

VHF field day for EDR klubstationer
VHF field day nærmer sig hastigt og de sidste planer skal fin-
pudses inden det går løs.

Sommerferie
Så står sommeren for døren og sidste klubaften inden ferien er
torsdag den 28. juni. Vi mødes igen torsdag den 9. august. Rig-
tig god sommer til alle :-)

Der vil blive fulgt op på projektet her i bladet samt på vores
hjemmeside når vi ved mere om deltagerantal mv.

Programændringer: Se vores hjemmeside -> klik på kalender.

Vy 73 de OZ1FET, Henning
oz1fet@get2net.dk

BORNHOLM   OZ4EDR -  OZ4CHR
Mødelokale: Radioamatørernes Hus, Remisevej, Nørrekås, Røn-
ne.
Mødeaften: Onsdage kl. 20.00: klubaften.
Formand: OZ4NE, Jørn Engel Nielsen, Peter Ipsens vej 89,
3700  Rønne. Telf. 47384677
Lokalfrekvens: 145.650 MHz.
E-mail: oz4edr@gmail.com 

Vi har fået vores "gamle" kaldesignal OZ4CHR igen.
Vi brugte dette kaldesignal når vi var på Christians Ø på eks-
pedition i en weekend. ( derfor  CHR ), NU har vi nemlig planer
om at bruge det igen. Vi har tidligere deltaget i Fyrweekenden
fra Hammeren fyr. I år har vi fået lov til at køre Fyrweekend fra
Christians Ø.

SÅ ALLE MAND ! 
WEEKENDEN DEN 18-19 AUGUST ER DER FYRWEEKEND PÅ

CHR. Ø. MED CALL.  OZ4CHR.

Vi vil gerne vide hvor mange vi bliver, så kontakt vores for-
mand OZ4NE , så han kan få et overblik over  antallet.
Det nærmer sig i øvrigt sommerferie, men vi har stadig åbent
på vore klubaftener om onsdagen hele sommeren.

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 ?

Program:
19 Juni: Vi Teknikker.. og hygger.
22 Juni: The Official  Grill-Hygge-Sommerafslutningsaf-

ten-Party vel mødt, Husk Kød og tilbehør, vi tæn-
der op for grillen kl 18:30. Klubbben sælger Øl &
vand.

(Der vil højst sandsynligt blive et kræmmermarked i afdelingen
senere på året. Da har reddet os en masse gode sager).
Mere om det senere her i spalterne.

Break ind på frekvensen og Kig forbi hvis i alligevel besøger
Kalundborg egnen i jeres ferie. Vi har altid kaffe på kanden
tirsdagene.også selvom det er sommerferie!!!!

På Gensyn  i sommerklubben 73 de OZ1PAW

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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Kalender
21/6 Klubaften
28/6 Klubaften, sommerferie
7-8/6 VHF field day
9/8 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

OZ8SMA ønsker hermed alle en rigtig god sommerferie 2007
og siger på gensyn igen torsdag den 16 august.

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.
1. juni - 1. august Sommerferie.
2. august Efterårssæson start.

Efter generalforsamlingen d. 10. maj ser afdelingens styrelse
sådan ud:
Formand: Nick OZ3TQ.
Kasserer: Leon OZ1LD.
Bestyrelsesmedlemmer: Jens OZ3KLI, Søren OZ6ZS, René
OZ1ESA.
Suppleant:.Willum OZ4WIL.
Revisorer: Thomas OZ1TBC, Henning OZ9IO.
For aktiviteter i sommerferien, 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

Program:
25/6 Klubaften/ arbejde i klubben
02/7 Klubaften/ arbejde i klubben
09/7 Klubaften/ arbejde i klubben for dem, der ikke er

på sommerlejr i Hejlsminde Campingplads
16/7 Klubaften/ arbejde i klubben
God sommer til alle.

Vy73 de OZ1IZJ - Inge

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

Program:
21/6 Sidste klubdag før ferien
2/8 Første klubdag efter ferien - planlægning

Siden sidst og nyt:
Klubbens HF trådantenner har ikke fungeret optimalt i den
sidste tid, der er nu foretaget målinger og computerberegnin-
ger, der viser at SWR er for højt - Det er muligt at bygningens
tag, der består af metalprofiler, er årsagen. Antennerne ænd-
res nok til en anden type.
Der er nu monteret et 80 amperetimers batteri, med instru-
menter til kontrol af spænding og strøm - med lader og udtag
til diverse apparater og stationer - så nu er der ingen switch
mode eller anden støj.
Ind imellem arbejdes der på Cadillac bilradioen, det går frem-
ad, det er ikke det nemmeste - den har jo nogen år på bagen.
Der fortsættes efter ferien.
Husk at se på opslagstavlen eller spørg over repeaterne vdr.
udflugter eller andre arrangementer.
I ønskes alle en rigtig god sommer - husk at tage stationen
med på ferien. 

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.  
Efter den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den
16. maj 2007, har bestyrelsen denne sammensætning:
Formand: OZ6MU John. 
Næstformand: OZ8GT Peter. 
Kasserer: OZ7QU Kurt. 
Sekretær: OZ9IS Ib. 
Bestyrelsesmedlem OZ2JA Jens. 
Første møde efter sommerferien er onsdag den 15. august
2007. 

Vy 73 de OZ9IS Ib. 

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

Selvom det snart er sommer, kan du alligevel godt kigge ned i
afdelingen - måske foregår der et eller andet.

Vy 73 de Bestyrelsen

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

Kredshjemmeside: www.oz5fyn.dk
Kredsens e-mail adresse: oz1izl@edr.dk

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

PROGRAM:
22-24/6 Mød OZ5ESB på HAMRADIO 2007 i Friedrichsha-

fen.
27/6 Sidste Almindelige mødeaften

inden vi går over til sommeråbent.
4/7 Sommeråbnet fra kl. 19.30 til kl. 22.00.
7-8/7 U/VHF Fieldday 2007 fra Marbæk plantage.
11/7 Sommeråbnet.
14-15/7 IARU HF Contest.
18/7 Sommeråbnet.
25/7 Sommeråbnet

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

vy 73 de OZ4AFQ, Kurt 

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

PROGRAM:
13. juni B Almindelig Klubaften.
20. juni B Sommerafslutning med Grill ved klubhuset i Bil-

lund kl. 19.00. Der serveres grillmad, salat, kartof-
felsalat, pølser, brød, vand og øl, senere på afte-
nen kaffe. Pris: 50 kr. pr. voksen, 20. kr. barn. TIL-
MELDING NØDVENDIG!!!

Vi ønsker alle en god sommerferie. Klubmøderne starter igen
den 8. august.

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

B = Mødeaften i Billund
K = Mødeaften i Kollemorten

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

Vy 73 de OZ1HPS - Lars

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

Siden sidst og kommende aktiviteter
Vi var 4 mand som tog af sted til Hamday i Esbjerg i sidste
måned, og igen lykkedes det at få solgt noget af det gamle
grej fra loftet til rimelige priser. På den efterfølgende auktion
indkøbte vi til klubben en 1Ghz computer uden harddisk for
bare 35 kr. En venlig amatør fra Esbjerg afdelingen har siden 

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

Hej alle sammen.
Ja, sommeren er over os og vi skal snart have sæsonafslutning,
men hvornår osv., se dette på hjemmesiden!

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

Vv 73 de Hans Jørgen Jacobsen OZ7XI/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 D.19.06.07 KL 19.30 Sommerafslutning. Vi holder som-
merafslutning i vores lokaler hvor vi samles til en hyggelig
aften ude på terrassen.
Grillpølser fra  WWW.EGTVEDSLAGTEHUS.DK
Derefter holder afdelingen sommerferie. Opstart igen den
14.08.07 KL 19.30 Fieldday forberedelser.
Der har i afdelingen kørt et mini cw kursus som har givet 3 nye
cw operatører som alle har kørt deres første cw qso.  Let your
fingers talk!
Det er jo dejligt at kunne telegrafi.
God Sommerferie ønskes i alle.

VY 73 DE OZ1KVB  

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

SOMMER-PROGRAM:
23/6 Skt.Hans v/ Deltagerne 

Sang,bål og pølser ved klubhuset.
1/7 Månedens hyggetime v/7UE
God sommer

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
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foræret os en helt ny 80GB harddisk samt adskillige ram modu-
ler. Med både XP og Linux installeret er der frit valg når vi hur-
tigt skal have en oplysning over nettet , bl.a.. for at underbyg-
ge forklaringer over emner som kommer til diskussion ved klu-
bmøderne. 
Vi "arbejder" i øjeblikket på at få sat en ny Hf antenne op, så
vi er klar inden det bliver koldt igen..
Hvis du ikke har prøvet det , så tag på EDR' sommerlejr. Der er
altid mindst 3 medlemmer fra vores afdeling der deltager
hvert år. 
Vi holder sæsonafslutning  20 juni og starter op igen 15
august.

Program.
13/6 Klubaften
20/6 Afslutning.  ( Vi griller og spiser salat )

Ferie
15/8 Klubaften.
Se hjemmesiden for eventuelle opdateringer / ændringer.

Vy 73 de OZ1CAF, Ebbe

Herning rævejagt
Så er vi kommet godt i gang med jagterne. Vi har lidt over hals
og hoved, måttet skifte batterier i 2 af senderne (tak Niels
Ivan), så de er nu blevet så kraftige, at det os lidt på sidste jagt
i Rind. Hold øje med jagtområderne via www.oz8h.dk 
Der er lavet en 'mobil'telefonliste, så vi om muligt, kan give
ræven besked, hvis vi tager en ræv med tilbage til samlings-
punktet, hvis vi alligevel er tæt på sluttid.

Jagterne i 2007.
16-17.06 JM Villy ++, ved Give
18.06 Køre Sydøst; samling Hjortsballehøje
Uge 28 Gåjagter EDR's sommerlejr
11-12.08 DM Randbøldal
13.08 Kørejagt Nordvest; samling Trehøje
20.08 Gåjagt Silkeborg Dyrehave
27.08 Gåjagt v. Holstebro
03.09 Gåjagt v. Haunstrup
10.09 Kørejagt Nordøst
17.09 Gåjagt Silkeborg, ved Jan
30.09 Kørejagt Tinglev jagt (ved Kliplev)
28.10 Gåjagt SM på Sjælland

Se mere på afdelingens hjemmeside og www.qsl.net/oz7fox 
På gensyn ved ræven
OZ5JR Jan Lind Christensen
Ege Allé 187, 8600 Silkeborg
E-mail: janlind@mail.dk
Tlf. 8682 4786 eller mob. 5156 4819

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.oz7skv.dk
Lokalfrekvens: 145,350 MHz
Repeaterfrekvenser: 145,7875 MHz / 434,875MHz

Siden sidst har vi været på virksomhedsbesøg på TDC telefon-
centralen med OZ1DMY Karsten som rundviser. Han var hel-
digvis velforberedt og der var også mange tekniske spørgsmål
fra de ca. 17 fremmødte amatører, der også  presenterede
naboklubberne. Før vi anede det, var klokken blevet mange -
et sikkert tegn på stor interesse - tak til Karsten for den flotte
insats! 

Fremover kommer vi til sommerferien med afslutning mandag
18 juni og med opstart igen mandag 6 august, efter en for-
håbentlig god afslappende ferie.
Derefter vil et af emnerne blive forberedelse af Field Day 2007,
som DU kan være med til at præge.

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

Vy 73 de OZ1JBE  Poul-Erik

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

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. maj kl. 20.00 blev der afholdt ordinær gene-
ralforsamling i afdelingen. Som det efterhånden er sædvane,
blev OZ5EX Børge valgt som ordstyrer. Formanden OZ3ZJ frem-
lagde beretning, som blev godkendt. Da vores kasserer
OZ4LDN Lars var udrejst i "embeds medfør" blev regnskabet
fremlagt af OZ5EX, som også er revisor. Regnskabet blev god-
kendt. Næste punkt på dagsorden var valg af formand. Her
blev OZ3ZJ Hjalmar genvalgt. Under valg til bestyrelsen, blev
OZ1DMY Karsten nyvalgt som afløser for OZ1LQO  Søren, som
forlader bestyrelsen grundet flytning i forbindelse med jobs-
kifte. Som suppleant blev nyvalgt OZ2LSS Lars. Øvrige besty-
relsesmedlemmer blev genvalgt. Som revisorer blev  OZ1CHF
Knud Børge og OZ5EX Børge genvalgt

Bestyrelsen er herefter sammensat som følger:
OZ3ZJ Hjalmar Roesen, Formand
OZ4LDN Lars Daugaard Nielsen, Kasserer
OZ5BG Bent Grønbæk Olesen, Sekretær
OZ1GMH Per Skovmose
OZ1DMY Karsten Hørning
OZ2LSS Lars Sølvsten, Suppleant
OZ1CHF Knud Børge Haagh, Revisor
OZ5EX Børge Høj Jensen, Revisor

Sommerferie
Afdelingen startede i år sommerferien 21.06.2007. Første klu-
baften efter ferien er den 16.08.2007, hvor vi vil begynde for-
beredelsen til årets HF Field-day. Afdelingen vil gerne benytte
lejligheden til at ønske alle en god sommerferie. Vi ses i den
nye sæson.

HF Field-day 2007
HF Field-day afholdes i år I weekenden den 1.-2. september.
Husk at sætte kryds i kalenderen.

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent

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

Program:
21/6 Almindeligt møde.
28/6 Almindeligt møde.
1/7 80 meter aktivitetstest.

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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Revisorsuppleant: OZ6JS

Sidste mødeaften inden sommerferien bliver torsdag den 21
juni.
Husk vores lokalsnak på 70 cm lokalfrekvensen hver mandag
kl. 19:30.
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. 32114565
Post adresse: Klubbens adresse
Girokonto: 2 14 61 69
E-mail: oz7rd@oz7rd.dk
Hjemmeside: http://oz7rd.dk

Program:
20/06-07 1.Planlægnings aften HF-Fieldday
27/06-07 Sct. Hans. En tilbage vendende begivenhed hvor

vi tænder op i grillen. Man kan købe pølser, brød
og noget at skylle efter med. Mød op det plejer at
være rigtigt hyggeligt.

08/08-07 2.Planlægnings aften HF-Fieldday.
22/08-07 Linux aften. Oz1kad for tæller om linux styre

systemet.
01/09-07 HF-Fieldday 1-2 Sep.
20/10-07 JOTA/JOTI 20-21 Okt.

Siden sidst:
Nu er der desværre gået noget tid uden indlæg her til Nyt fra
afdelingerne, det beklager jeg meget.
Som bekendt har vi afholdt den årlige generalforsamling og
den nye bestyrelse er gået i gang med arbejdet.

Referat fra: Generalforsamling d. 04-04-2007
Påbegyndes kl. 19.30
1. Valg af dirigent.
Ole, OZ4CO blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
2. Formandens beretning, samt eventuel uddeling af EDRpri-
sen indgraveret med navn og call.
Så står jeg her igen og vil nu fortælle hvad der er foregået i
forgangene år. Silent key: OZ5HE - Henning Elkjær og OZ8AL -
Anker Larsen. - 1 minuts stilhed.
Siden sidste GF (12.4.2006):
Onsdag den 26.4.2006 - Tema aften: Opladning af batterier 2.
Onsdag den 7.6.2006 - Ekstraordinær generalforsamling.
Lørdag den 17.6.2006 - Heksetræf.
Onsdag den 21.6.2006 - Skt. Hans.
Hele juli var der så sommerferie.
Efter sommerferien gik tiden med klubaften efter klubaften
Indtil lørdag den 9.9.2006 - Ålegilde hos Skovheksen.
Weekenden 21.-22.10.2006 - JOTA - OZ7RD/Jota i Randers og
udlånt udstyr til OZ1KAD/Jota i Råby.
Onsdag den 8.11.2006 - EDR-Randers 75 års jubilæum. PR-
udvalget udsendte indbydelse til alle Radioamatører i området
og arrangerede i det hele taget hele arrangementet - Flot!
Tirsdag den 21.11.2006 - Loddekursus for begyndere ved
OZ8YR.
Lørdag den 2.12.2006 - Julefrokost i Sejlklubben.
Onsdag den 20.12.2006 - Juleafslutning med Gløgg og æble-
skiver.
Der har endnu ikke været arrangementer i 2007.
Hvad er der så i gang nu:
PR-udvalget - OZ1LSQ / OZ8VO, Internet i Tårnet, Status, Brugs-
aftale, Trådløst - WPA password.
Arrangementsudvalget har ingen medlemmer…
Til slut vil jeg gerne takke: Alle dem, der har gjort noget for
klubben i det forløbne år, alle dem, der har taget initiativ til at
få noget gennemført, alle dem, der har deltaget i et eller fle-
re af arrangementerne.

5/7 Almindeligt møde.
12/7 Almindeligt møde.
19/7 Almindeligt møde.
26/7 Almindeligt møde.
2/8 Almindeligt møde.
5/8 80 meter aktivitetstest.
9/8 Almindeligt møde.
16/8 Almindeligt møde.
23/8 Almindeligt møde.
30/8 Almindeligt møde.
1/9 HF Field Day
2/9 HF Field Day
6/9 Almindeligt møde.
13/9 Almindeligt møde.
20/9 Almindeligt møde.
27/9 Almindeligt møde.

Siden sidst:
Vi har fået tildelt et lokale mere, så nu skal vi i gang med, at
indrette et værksted/målestand. 
I den kommende tid vil vi iværksætte vores byggeprojekt en
VHF-pejler, samt vi vil lave et loddekursus. Pejleren skulle ger-
ne være færdig inden juli, så vi i sommer perioden kan få
afprøvet dem. Der arbejdes ligeledes på at få arrangeret et
besøg i HQ i Odense, samt foredrag hold dig ajour via "loka-
len" og i klubben.

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:
16/6 Sommerudflugt: Egeskov Slot.

Tilslutning nødvendig.
18/6 PC-kursus.
21/6 Klubaften.
25/6 Klubaften.
28/6 Sommerafslutning.
29/6 Weekendmøde.

Afdelingen holder lukket i tidsrummet fra søndag den 1. juli til
søndag den 12. august 2007, begge dage inklusive.

Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
Weekendmøder: Fr. kl. 19.00 - Lø. kl. 22.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

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

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

Så har vi overstået generalforsamlingen. Der skete ikke store
ændringer, men bestyrelsen ser nu sådan ud:
Formand:  OZ5VY
Sekretær; OZ1WQ
Kasserer: OZ5HD
Best. Medlem: OZ1DLD
Suppleanter: OZ9IL og OZ9DB
Revisor: OZ1ASF



376 _____________________________________________________________________________ OZ Juni 2007

Ellers går snakken i afdelingen stadig på satellit-kommunikati-
on; OZ5JR har efter lang tids venten, modtaget sin IC-910H
købt på E-Bay i USA (pakken hang hos det danske postvæsen i
knap 2 uger) og OZ2O har rigtig været ude at handle, både en
IC-820H og en FT-736R; så må vi jo se, hvad Dayton folkene
bringer hjem sidst på måneden, af spændende ting, fra det
store land der ovre mod vest.
Som I kan se af programmet, har vi sidste ordinære klubmøde
inden sommerferien d. 19. juni, hvor vi som sædvanlig vil star-
te grillen, men det betyder normalt ikke, at klubben er lukket
i ferien, idet folk tager derop alligevel, hvis man ikke lige er på
farten; check evt. lokalfrekvensen 145.225, om nogen tager
derop. Sidste år, var der nogen tilstede hver tirsdag.
I ferien er der flere der tager på EDR's sommerlejr i uge 28; i år
er det igen ved Lillebælt, men denne gang på Jyllandssiden; se
nærmere i OZ. 
Sidst i juli plejer vi også at deltage i IOTA contesten (Anholt),
OZ9V er allerede i gang med de forberedende øvelser, og det
ser ud til, at der i år kan blive mulighed, for at komme op og
se fyret.

Klubprojekter:
Satellittrafik (antenner, rotorstyring mm). 

Program:
19/6 Sidste ord. møde inden sommerferien, vi griller.

Herefter sommerferie til 7.august
Juli Check 145.225, om nogen tager i klubben.

I uge 28 er vi på EDR's sommerlejr.
25-31/6 IOTA contest Anholt.
7/8 Første møde efter sommerferien

Vy 73 de OZ5JR Jan

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
Onsdag den 20. juni. Sommerferie i juli måned.
Første møde efter sommerferiens er onsdag den 22. august.

Rævejagt kl. 19.00
Samme aften som møderne. Se også OZ marts.

Grill-aften kl. 20.00
Onsdag den 20. juni.
OZ9ZZ Jens Ol har lovet at komme med grill, pølser, brød og
andet nødvendigt tilbehør.
Så mød op den sidste aften inden sommerferien. YL og XYL er
velkomne.

Vy 72 de OZ5LD, Leo

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

Så skal vi allerede til at tænke på sommerferie. Husk som altid
radioen med i kufferten. Enten HF'en eller bare en lille hånd-
station, man ved aldrig om der byder sig en lejlighed til en
sludder med de lokale.

Arrangementsudvalget for de rigtig dejlige arrangementer, de
har fået stablet på benene. PR-udvalget for de tiltag de har
gjort for at forøge vores medlems antal og ikke mindst for at
arrangere et dejligt jubilæum. Bestyrelsen for det arbejde den
gør.
Nu jeg er i gang med at takke folk, vil jeg uddele årets EDR-
Pris. EDR-Prisen går i år til et medlem, der gennem tiden har
gjort meget for os amatører her i Randers området. Han er
ikke altid så synlig som han kunne være. Han har en rigtig god
teknisk indsigt - han har trods alt også levet af det. Han for-
tjener primært EDR-Prisen for sine aktiviteter i værkstedet,
men også fordi han er formand for PR-udvalget. Med andre
ord: EDR-Prisen går i år til Harry Hougård (OZ8VO).
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren var ikke til stede. Revisor OZ1IS, Ove fremlægger
regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4. Kassereren fremsætter forslag til kontintsatser for komen-
de regnskabsår.
Ingen ændringer.
5. Indkomne forslag.
Foreslag OZ8SA, OZ1KAD og OZ2OLE
Foreslag trukket tilbage, da der var enighed om at det ikke
passede ind i klubbens vedtægter og at det foreslåede allere-
de var dækket ind under foreningsloven.
6. Valg af kasserer.
Tonni Møller, OZ4ACL er på valg og genopstiller ikke. Ole,
OZ2ACN opstiller og bliver valgt.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Steen, OZ1STA og Ole, OZ2OLE er på valg. Kun OZ2OLE gen-
opstiller. Og bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Valgt som bestyrelsesmedlem Bjarne OZ9NT.
På valg som suppleanter er René OZ1ROR og Niels OZ1BPF.
Kun en skal vælges. OZ4CO vælges som suppleant.
8. Valg af revisorer.
Kaj, OZ7ACR og Ove, OZ1IS modtog gerne genvalg som reviso-
rer. Begge blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Bliver der field day i år. Hvis folk tilmelder sig.
0Z8SA foreslår at man øver på 80 meter testen.
Mødet afsluttes kl. 20.39

Referent Ole, OZ2OLE

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

Siden sidst og kommende aktiviteter:
Vi var omkring 20 medlemmer, der havde taget imod indby-
delsen, til at se Nato's radiobunker, lige syd for Skive. Bunke-
ren ligger i et let kuperet militært øvelsesterræn, tæt på lan-
devejen til Skive, omgivet af 5 antenneanlæg, med de for mili-
tæranlæg, karakteristiske hældende antennemaster, hvorimel-
lem der er ophængt et spind af trådantenner (dipoler).
HF-udstyret bestod mest af Harris stationer (sendere) transisto-
riserede, 2 kw. Modtagerne var placeret tæt ved Viborg, så
man kunne køre fuld duplex, uden nedslag fra senderne. Vi
prøvede nu ikke at køre nogle QSO'er, men der var da som
sædvanlig gang i den 'faste' sydeuropæer på 14.195. Efter
rundvisningen, fik vi ved Skive afdelingens mellemkomst, lov
til at benytte OZ3MC's frokoststue, til en omgang kaffe og
kage. Tak til Martin og Skive afdelingen for husly.
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OZ2HEP
Efter et kort hospitalsophold på Roskilde Sygehus gik
OZ2HEP, Herbert (også onkel Herbert kaldet), den 25.
april 2007 til radioamatørernes evige jagtmarker. Han
blev født på Samsø for 84 år siden. I sine sidste år var
han hovedsaglig aktiv på 2m  hvor han, i det omfang
hans lungelidelse tillod det, var en aktiv deltager i
aftenringen kl. 22 på Ringsted-repeateren 145.625.
Herbert var aldeles ikke blottet for humor eller selviro-
ni. Han mente at Ågerup, hvor han boede alene i et lil-
le rækkehus, så absolut ikke var blevet indlemmet i
Roskilde. Det forholdt sig skam lige omvendt: Ågerup
var hovedstaden i Roskilde, som nu var blevet en for-
stad til Ågerup. Hans beretninger om "Prinsessen",
hans gravhund, som han havde haft i en hundealder,
og som han forkælede grænseløst med godbidder,
viste ikke alene hans kærlighed til hunden, men også,
at han kunne se det morsomme i situationen, når han
fortalte om alt det, den fik lov til og spurgte sig selv,
om det ikke var Prinsessen, der styrede ham, og ikke
omvendt. Han var ironisk og uhøjtidelig og det gjorde
ikke noget, hvis man drillede ham lidt og bad ham
komme med sine "guldkorn". Han mente nu kun, at
han kunne tilbyde blykorn. Men han havde sine menin-
ger. Han var en original i ordets bedste forstand, Dem
er der ikke så mange tilbage af, så dem skal vi værne
om. Vi vil savne Dit tørre lune og Dit : "Det skal nok gå
alt sammen…", som Du så ofte desværre måtte slutte
Dine indlæg med, når Du ikke mere kunne få vejret.
Og vi vil huske Dig.

For OZ6I, Knud og OZ7AHC, Asger 
OZ2EA, André

Program:
Torsdag 20 juni Klubaften 
Torsdag 28 juni Sidste klubaften inden ferien
Torsdag 5 juli Sommerferie
Torsdag 12 juli Sommerferie
Torsdag 19 juli Sommerferie
Torsdag 26 juli Sommerferie
Torsdag 2 august 1. klubaften efter ferien

Vy 73 de OZ1ISY-Søren

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

Program:
21/6 Grillaften info tilgår via mail
6/9 Klubaften info tilgår via mail

HUSK! VHF Fieldag d.7-8/7. Opsætningen starter på Øksnebjer-
get kl.12.00.
HF Fieldag d.1-2/9. Info tilgår via mail.

Den 21/6 holder klubben grillaften med XYLèr  i anledning af
klubbens 10 års jubilæum. Vi håber at rigtig mange bakker op
om det her og at vi må få en rigtig hyggelig aften og tørvejr.
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, de siger at den bliver
varm. Lad op batterierne og kom i klubben med ny energi og
masser af gode ideer.

Vy 73 de OZ2CMW Carina

Alle redaktionskattene og jeg ønsker alle en rigtig god som-
mer, og som det ses ovenfor, så er Buster allerede taget på
sommerferie - han campere på "Spurvely Camping" - - -

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

Silent key

Bemærkning og/eller oplysning 
fra afdelingsredaktøren

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

Stof til OZ
Redaktionen modtager gerne manuskripter, bille-
der mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste alminde-
lige formater eksempelvis word og works.
Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer. Det ser stort set umuligt (for HR)
at få et billede ud igen, når det først er kommet ind
i tekstbehandlingsprogrammet.
Vi modtager selvfølgelig også manuskripter (såvel
maskinskrevet som håndskrift) og billeder på papir.
Lad os for en god ordens skyld minde om, hvem der
skal have stoffet:

Teknisk stof til:
Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA

Afdelingsnyheder til:
Ellen Sofie OZ1CRY

Amatørannoncer til:
EDR’s kontor

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

Kommercielle annoncer til:
Annonceafdelingen ved OZ3BH

Se adressene forrest i bladet
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De gør det igen !

OZ6FRS indbyder til 
Sjællands Største HAM Loppemarked

300 glade amatører besøgte vort herlige arrangement sidste år.
Igen i år bliver det på Foreningscentret Pedersholm i Frederikssund

18. august 10.00 - 16.00

" Kræmmere med masser af gode sager
" Borde med gode ting i kommission
" Slyngelstue med sandwich, pølser og væsker
" Konkurrence på indgangen, der kun koster 10 kr.
" Gratis løgn og sludder mand og mand imellem

" Som noget nyt introduceres "trailerfacilitet" - idet vi ikke
kan skaffe borde. 

Hver Sælger tildeles et 4 X 2 meter felt i gården, som kan anvendes til
en trailer eller opstilling af eget bord.  

Et felt koster 20 kr, tilmelding til  olekoefoed@mail.dk. 

" Ting der ønskes solgt i kommission mærkes med mindstepris, navn
og Call - vi beregner os 10% i kommission

Den 21. juni 2007 fylder OZ3VB Viggo Berland 80 år.
Viggo har i mange år, som repræsentantskabsmed-
lem for kreds 8, ydet en grundig indsats på såvel RM
som ved kredsarbejdet. Hans krav om redelighed,
gennemskuelighed samt klare formuleringer i ved-
tægter, resolutioner og andet skriftligt arbejde har
været udtalte, og han har med fyldig og velmodule-
ret røst givet forslag til ændring af teksten. 
Da Yding Skovhøj repeaterens drift  blev organiseret
i en forening, blev Viggo foreningens sekretær, og
der er selvfølgelig orden i referater, korrespondancer,
medlemslister o. a.
Lokalt har Viggo i en lang årrække siddet i bestyrel-
sen for EDR Horsensafdelingen, og de seneste år som
afholdt formand. På fornøjelig og slagfærdig facon
styres de ugentlig møder og aktiviteter, og alle der
har et ansvarsområde bliver med hård hånd holdt
fast herpå. På klubbens årlige udflugt til Agerskov
spises den store bøf med velbehag, men allerbedst er
lagkagen med flødeskum. Viggo er en slikmund!
OZ3VB får også tid til radioen. Hver dag køres på 40 m
cw-qso med tyske venner, Viggo er en dygtig telegra-
fist. Danske venner kontaktes på phone på 3.720 KHz
+/-. 

Fødselaren
på field-day

Viggo har bygget forskelligt udstyr og tilbehør til
sine HF-stationer. Mest kendt er den
morsetræner/keyer, som efter mange års brug stadig
ligger i fugleredeopstilling i bunden af en papkasse.
Men den kører fint.

TILLYKKE på dagen Viggo og tak for din indsats
lokalt og på landsplan. Håber, der bliver tid til en cig-
arillos og en cola. 

73 de OZ5KM Kjeld og OZ5WT Bent.

Tillykke
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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: OZ8FG, Franz Primdahl 
tlf.:4920 0409

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

EDR-HILLERØD-afdeling:
Formand: OZ1ISU, Johannes Gudmann-
Larsen tlf.: 48 26 90 51

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
tlf. 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: OZ7IT Jørgen Balslev, 
tlf. 5652 9915

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-ODENSE CITY
Formand: OZ5Z, Finn Stampe Mikkelsen
tlf. 6610 6100 

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: OZ2BRN Brian Lodahl,
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: OZ1JUX,  Kim Schmidt Wind
tlf.: 76 80 11 25 

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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BM radio ....................................................................363
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OZ6AV ........................................................................360
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RF-Connection ...........................................................360
Århus Nord camping .................................................380

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: Stat.modt. Yaesu VR-5000 helt ny fra
100Khz-2,6Ghz alle mod. med 60 sider manual og
power 2 år gar. Sælges ½ pris (6000) kr. 3.000,-.
J. Frimand, 2870 Dyssegaard, Tlf. 39 56 15 10

Sommer-QTH på Skagen

Hytte eller værelse m adgang til bad og toilet. Kogefacilite-
ter til lettere madlavning. - med adgang til 18 m. gittermast

Tlf. 98 44 31 35 / 50 85 31 35
Ring om pris. Vy 73 de OZ6AV

Sælges: Unik samling af store gamle Radiosender-
rør fra trediverne og fyrrerne, i alt 26 stk kr. 950,00.
Sælges kun samlet og afhentet. Send din E-mail
adr. så sender jeg fortegnelse og foto.
OZ5GB G. Bruun, Tlf. 48 26 11 24,  e-mail:gbru-
un@post8.tele.dk

Købes: 4-kantet voltmeter med trykknap til skift
mellem 3 og 180 volt (fra bl.a. Torn.Eb.) Porcelæn-
skondensatorer og røde porcelænsmodstande
brugt af værnemagten. Jeg vil også gerne købe
Fu.Hee. eller Fu.Hea. og Torn Fu.b og S.10.k + dia-
grammer til samme. Endvidere køber jeg tyske
flycockpitinstrumenter fra WW 2.
OZ1DCE Uffe Rosenkilde, Tlf. 20 87 91 93, e-mail
daramu@mail.dk





RADIOAMATØRERNES
FORLAG ApS

Klokkestøbervej 11
5230 Odense M

Telefon 66 15 65 11
Fax: 66 15 65 98

E-mail: kontor@edr.dk

Alle priser er incl. moms.
Hertil skal lægges

forsendelsesomkostninger

Husk du får medlemsrabat
som EDR-medlem

VHF-UHF-SHF antenner 
fra TONNA

F9FT opgiver antennegain i dBi. Ønsker
man gain i forhold til en dipol (dBd) træk-
kes 2,15dB fra gainopgivelsen i dBi.

Alle 50, 145 og 435 MHz antennerne er
dimensioneret til 1 kW peak effekt.
1,3 og 2,3 GHz antennerne til 300 W peak
effekt.

Det store udvalg:

20909

20505

20309

20505: 50 MHz, 5 element yagi med en bomlængde på  3,45m. Gain:
10,1 dBi, F/B: -23,8dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 850 Kr.

20804: 145 MHz, 4 element yagi med mastebeslag bag reflektoren.
Bomlængde: 93cm. Gain: 9,1dBi, 
F/B: -16dB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 400 Kr.

20808: 145 MHz, 2x4 element X-yagi (satellit). Beslag bag reflekto-
ren. Bomlængde: 1,03m. Gain: 8,9dBi,
F/B: -16dB.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris 610 Kr.

20809: 145 MHz, 9 element yagi. Klassisk bestseller! Bomlæng-
de: 3,47m. Gain: 13,1dBi, 
F/B: -19,8dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris 545 Kr.

20818: 145 MHz, 2x9 element X-yagi (satellit). Bomlængde: 3,57m.
Gain: 13,1dBi, F/B: -19dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 795 Kr.

20811. 145 MHz, 11 element yagi. Bomlængde: 4,56m. Gain: 14,2dBi,
F/B: -27,4dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris  830 Kr.

20817. 145 MHz, 17 element DX-yagi med støttebom.Bom-
længde: 6,57m. Gain: 15,3dBi, 
F/B: -36,9dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 955 Kr.

29822 NYHED! 145 MHz, 2x11 element X yagi (satellit)
Bomlængde 4,62m Gain:14,2 dBi, F/B:-27,4dBi .Pris 1150 kr.

20309: NYHED! 145 MHz, 9 element PRO-XL, helmetal yagi.
Bomlængde: 3,85m,Gain: 13,2dBi, F/B: -21dB  .Pris 920 Kr.

20311 Nyhed! 145 MHz, 11 element PRO-XL helmetal yagi.
Bomlængde: 4,9m,Gain: 14,2dBi, F/B: -21 dB  . .Pris 1090 kr.

20317: 145 MHz, 17 element PRO-XL, helmetal yagi.  Bomlængde:
10,45m.  Gain: 17dBi, F/B: -29dB.  . . . . . . . .Pris 1820 Kr.

20899: 145 MHz, 9 element/435 MHz, 19 el. yagi på samme (X)bom.
Satellitantenne. Bomlængde: 3,7m.Gain & F/B som
20809/819   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 815 Kr.

20909: 435 MHz, 9 element yagi med mastbeslag bag reflektoren.
Bomlængde: 1,24m. Gain: 13,1dBi, F/B: -16,8dB. Pris 445 Kr.

20919: 435 MHz, 19 element yagi. Klassisk bestseller! Bom-
længde: 2,82m. Gain: 16,4dBi, 
F/B: -23,6dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 530 Kr.

20921: 432 MHz, 21 element DX-yagi med støttebom. Bom-
længde: 4,6m. Gain: 18,1dBi,
F/B: -29,7dB.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Pris  680 Kr.

20938: 435 MHz, 2x19 element X-yagi (satellit). Bomlængde:
3,25m. Gain: 16dBi, 
F/B: -23,6dB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 865 Kr.

20623: 1260/1300 MHz, 23 element(kobber) yagi. Bomlængde:
1,85m. Gain: 18,5dBi, 
F/B: -19,5dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 435 Kr.

20635: 1260/1300 MHz, 35 element(kobber) yagi. Bomlængde: 3,07m.
Gain: 20,4dBi, F/B: -22,5dB.  . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 560 Kr.

20655: 1260/1300 MHz, 55 element(kobber) yagi. Bomlængde:
4,64m. Gain: 21,8dBi, 
F/B: -24,6dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 755 Kr.

20725: 2300/2330 MHz, 25 element yagi med fødehorn. Maste-
beslag bag fødehornet. Bomlængde: 1,45m. Gain: 18,2dBi,
F/B: -27dB.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris 540 Kr.

20745: NYHED! 2300/2450 MHz, 25 element yagi med fødehorn.
Mastebeslag bag fødehornet. Kan anvendes til DX, ATV og
satellit. Bom: 1,45m. Gain: 18,1dBi, F/B: -25dB.  .Pris 540 Kr.
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