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Redaktionelt
Foreningsledelse og demokrati

I en demokratisk forening vælger medlemmerne en ledelse, som mindst en gang om året f.eks. på en
generalforsamling får godkendt (eller forkastet) sit arbejde som ledelse.
Princippet kan udformes på forskellige måder. I EDR vælges ledelsen ved urafstemning. Formanden
kan alle landets medlemmer stemme på, og hovedbestyrelsesmedlemmerne opstilles og vælges i 9
lokale kredse. Den godkendende forsamling udgøres af et repræsentantskab også sammensat ved
valg i lokale kredse.
Modellen er demokratisk og fungerer tilfredsstillende, hvis man vel at mærke får opstillet og valgt
nogle medlemmer til såvel ledelse som repræsentantskab.
I efterhånden nogle år, har det imidlertid knebet at finde kandidater i kredsene, og når det lykkedes
er det undtagelsen, hvis der opstilles mere end en kandidat til hovedbestyrelsen i en kreds.
For fortsat at få en fuldtallig hovedbestyrelse har man indført forskellige ordninger, hvor repræsen-
tanterne i en kreds, der mangler et hovedbestyrelsesmedlem, kan udpege kredsens hovedbestyrelses-
medlem.
EDR er ikke den eneste forening, der i disse år har vanskeligheder med at få sammensat en bestyrel-
se. Jeg har hørt om små idrætsforeninger, der er ligefrem er truet af lukning, fordi ingen ønsker at gå
ind i bestyrelsesarbejdet.
I skrivende stund foregår kredsmøder rundt om i landet med opstilling til valget til maj. Jeg håber, der
denne gang bliver opstillet så mange kandidater, at der er kandidater og gerne flere til alle kredse-
nes HB-medlemmer og repræsentantskabsmedlemmer.
Desværre frygter jeg, at det går som tidligere år, og at der i bedste fald kun er opstillet præcist det
nødvendige antal kandidater og i værste fald ligefrem mangler kandidater i nogle kredse.
Forhåbentligt bliver min frygt gjort til skamme så jeg i april OZ begejstret kan fortælle at demokrati-
et hvad angår opstilling 2014 fungerer.

HR

AGERSKOV FORÅRSMARKED
Der afholdes igen i år Agerskov Marked

Det finder  i år sted d. 29/3, og som sædvanlig på Agerskov kro

Markedet starter kl. 10 med officiel åbning af
EDR's landsformand OZ 3 MC Martin, og

varer frem til kl. 16.

Der sælges call-mærkater, og der er igen fine
præmier på højkant. 

Der er ikke adgang for besøgende før kl. 9.30

Husk. Støt vore sponsorer og udstillere, da de
støtter os.

For yderligere oplysninger kan man kontakte
mig på:

tlf. 74 83 22 45, eller mail. oz7aln@edr.dk

På vegne af kreds 6
Anne-Lene Nansen

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

VVii  sseess  ii  AAggeerrsskkoovv
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Indflydelse og fordele
Når dette læses, er forårets kredsmøder med opstilling af kandidater til
formand, HB, og RM afsluttet. Kandidatlisterne bliver ifølge vedtægterne
offentliggjort i maj OZ. 
Heri er der også indlagt en stemmeseddel som jeg vil opfordre ALLE EDR-
medlemmer til at benytte sig af. Ved valget i 2012 stemte kun ca. 30 % af
medlemmerne, det kan gøres meget bedre!
En lav stemmeprocent kan tolkes som manglende interesse for det EDR står
for. Manglende interesse eller ligegyldighed er i virkeligheden en langsom
nedlæggelse af en forening.

Hvad får man så fra foreningen? 
Et medlemsblad der indeholder tekniske artikler om antenner, trancievere,
perifert udstyr, nye modulationsformer og hjælpeudstyr til selvbyg. Der er
artikler om " ildsjæle" der rejser ud i verden på DX - ekspeditioner for at
give andre amatører mulighed for at kontakte fjerne områder hvorfra der
ellers ikke er aktivitet. Der er lister med resultater fra de seneste tester, og
meget andet. Det gode ved OZ er, at det skrives af radioamatører til radi-
oamatører. Hvis du ikke er helt tilfreds med indholdet i OZ,  så tænd for
PC'en og skriv selv en artikel. Teknisk eller andet og send den til HR eller
TR. På den måde får du maksimal indflydelse på indholdet i OZ.
Et QSL- bureau som modtager, sorterer og sender QSL- kort til foreninger-
ne i andre lande. Samtidig sorteres og sendes udefra kommende kort til
EDR's lokalafdelinger og til danske radioamatører. Alt dette langt billigere
end hvis den enkelte selv skulle sende sine QSL-kort.
Et tele-udvalg som forhandler med Erhvervsstyrelsen om vore forhold.  Af
de senere resultater er blandt andet frigivelsen af området mellem 5250 og
5450 kHz, et område hvor kun Danske og Norske radioamatører kan
anvende hele båndet.
Et antenne-udvalg som kan råde og vejlede medlemmer ved ansøgning om
tilladelse til opsætning af antenner. 
EDR deltager i møder i IARU, hvor blandt meget andet de forskellige bånd-
planer forhandles og fastlægges.
Der er et HF udvalg, et VUSHF udvalg, et repeater udvalg, et rævejagt
udvalg med flere, som alle koordinerer aktiviteterne indenfor deres områ-
der. Uden denne koordinering ville det hele ende i anarki og kaos.
Derudover udgiver EDR "Vejen til sendetilladelsen", en lærebog der tager
direkte sigte på, at  kvalificere nye radioamatører til at bestå certifikat-
prøven, der udgives også forskellige temahæfter og forhandles teknisk
litteratur fra udlandet. 
SÅ HUSK SÅ, AT FÅ UDFYLDT STEMMESEDLEN TIL MAJ!

Franz,  OZ8FG, Kreds 2.

Hovedbestyrelse:

Kreds 1:
Jørgen Lindberg Hansen, OZ5LH
Høje Gladsakse 11 9.tv, 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 62 62 Mail: OZ5LH@edr.dk

Kreds 2:
Franz Primdahl, OZ8FG
Odinsvej 68, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 20 04 09 Mail: OZ8FG@edr.dk

Kreds 3:
Kjeld Ove Nielsen, OZ4OW
Brovangen 27, 3700 Rønne
Tlf. 21 26 86 10 Mail: OZ4OW@edr.dk

Kreds 4:
Ivan Stauning, OZ7IS
Bartholinstræde 20, 2630 Tåstrup
Tlf.: 43 52 33 14  Mail: OZ7IS@edr.dk

Kreds 5:
Bjørn Madsen, OZ6OM
Øderløkken 20, 5240 Odense NØ
Tlf.: 20 66 73 88  Mail: OZ6OM@edr.dk

Kreds 6:
OZ7ALN, Anne-Lene Nansen
Tirslundvej 16, Tirslund, 6541 Bevtoft. 
Tlf. 74 83 22 45. Mail: oz7aln@edr.dk

Kreds 7:
Jan Hübner, OZ1INN
Rolfsgade 87, 6700 Esbjerg
Tlf. 40 53 73 94 Mail: OZ1INN@edr.dk

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

Kreds 9:
Finn Bjerregaard Johansen, OZ5HZ
Jørgen Sonnes Vej 45, 9000 Ålborg
Tlf.: 30 27 92 99 Mail: OZ5HZ@edr.dk 

Landsforeningens udvalg m.v.:

Antenne-udvalg:
OZ5HZ, OZ5LH, OZ6OM, OZ9MM, OZ0ST, OZ6KH,
OZ4OW, OZ9UB og OZ4OW
Henvendelse til OZ5HZ tlf. 30 27 92 99

Forretningsudvalg:
OZ3MC, OZ5HZ, OZ5KM

Handicapudvalg:
OZ7ALN, OZ6OM
Hjælpefondskonto. Regnr. 2005 kontonr. 8105744626
EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M
mrk. Hjælpefondskonto
Al henvendelse til OZ7ALN, tlf. 74 83 22 45

HF-udvalg:
OZ1ADL, OZ5WQ, OZ1LO, OZ3ABE, OZ8FG

Informationsudvalg
OZ1INN, OZ5HZ, OZ3TQ, OZ6MU, OZ1ADL, OZ8XW,
OZ6OM

Museumsudvalg:
OZ5KM, OZ1IZL, OZ9MT, OZ6GH, OZ4OW

Teknisk udvalg:
OZ8CY, OZ4OW, OZ5LH, OZ1ADL

Teleudvalget:
OZ3MC, OZ8CY, OZ1ADL, OZ7IS

VHF-udvalg: http://www.vushf.dk
OZ7IS (oz7is@edr.dk), OZ8SL, OZ1AHV, OZ2TG,
OZ5TG, , OZ1FF, OZ6ABA, OZ1LPR

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

Foredragsmanager:
OZ3MC Martin Mortensen
Iglsøvej 104, 7800 Skive, Tlf.: 97 54 53 81

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

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

EDR´s QSL-Bureau
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

Landsforeningen experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Årskontingent til EDR udgør 620,00 kr. incl. tilsendelse af “OZ”.
Ved indmeldelse betales et indskud på 60,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Landsforeningens kontor (kontortid 10-14):
EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, 
Bank Nordea: Regnr. 2005 kontonr. 810 574 4626
Telefon: 66 15 65 11, Fax: 66 15 65 98, E-mail: kontor@edr.dk  
http://www.edr.dk

Landsformand: Næstformand Sekretær
Martin Mortensen, OZ3MC Finn B. Johansen, OZ5HZ OZ5KM Kjeld Majland
Iglsøvej 104 Jørgen Sonnes Vej 45 Lindbjergvej 8, Ejer
7800 Skive 9000 Ålborg 8660 Skanderborg
Tlf.: 97 54 53 81 Tlf.: 30 27 92 99 Tlf.: 86 57 92 42

E-mail: til formand og HB medlemmer: Deres kaldesignal efterfulgt af @edr.dk

3 - 2014.qxd  01-03-2014  13:10  Side 115



116 ____________________________________________________________________________ OZ Marts 2014

Sommerlejrudvalget indbyder endnu en gang til EDR
sommerlejr. 

I år bliver det på Helnæs i det sydfynske

Vi har fundet en god trestjernet campingplads langt ude på landet og
tæt på vandet, og vi har fået forhandlet en god rabat med lejrchefen.

Det går sædvanen tro løs i uge 29. 

Vi starter lørdag 12. juli med officiel åbning ved EDRs formand

Der vil som vanligt blive rævejagter, radiotekniske forsøg, foredrag om
et eller der har at gøre med radio og ikke mindst udflugter til noget
der ikke har med radio at gøre.

MEN: 
Sommerlejrudvalget har skaffet pladsen, lavet rammerne og arrangeret
nogle aktiviteter. 

Skal der ske andet i løbet af sommerlejren, så kom med Jeres ideer til
aktiviteter. Det kan være geocaching, modelflyvning, motionsløb eller
kagebagning. 

Kort sagt: Har I en ide, så kontakt sommerlejrudvalget på:

http://sommerlejr.dk/ 

og få en aftale om jeres aktivitet. 

Der kan I også læse, hvordan programmet udvikler sig

Vi ses på sommerlejren

Med venlig hilsen
Sommerlejrudvalget

EDR SOMMERLEJREDR SOMMERLEJR
20142014
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Baggrunden
Under skiftende kaldesignaler (OZ5BIR, OZ2AGR,
OZ7J) har EDR Birkerød og EDR Gladsaxe kørt HF
Field Day i mange år, og i alle årene har vi på de
tre høje bånd anvendt store og til tider endda
meget store Yagi-Uda og quad antenner. Sådan-
ne antenner skal godt op over jorden, før de vir-
ker, og til det formål brugte vi nogle meget sto-
re og meget tunge master, som vi kunne låne os
frem til. Vi kunne rejse dem med meget besvær
og masser af armkræfter. Efterhånden er der
ikke så mange af Field Day deltagerne der fort-
sat kan kvalificere sig til et job som stærk mand
i et cirkus, så vi måtte med vemod (eller var det
lettelse?) opgive masterne. 
Men vi skulle jo have en form for retningsanten-
ner, så hvad gør vi så?

Figur 1. Principdiagram af et four-square array.

For mange år siden byggede vi et phased array
til 7 MHz til FD brug. Det array var bygget af tre
vertikale antenneelementer. Det har så ikke
været brugt i en del år, men vi kunne godt lide
ideen med at lave en retningsantenne af verti-
kale elementer. Vi kunne jo have skåret det array
ned til 14 MHz, men vi ville godt have lidt mere
retningsvirkning og også mere end 6 retninger.
Jeg blev sat til at læse litt. 1, 2 og 3 i en juleferie
samt trawle nettet igennem for simple phased
arrays lavet af vertikale elementer. Konklusionen
på alt dette blev at det skulle være et four-squa-
re array, idet det var den nemmeste måde at lave
en rimeligt retningsbestemt antenne. 

Four-square arrayet kort beskrevet
Et four-square array er et phased array, der bes-
tår af 4 kvartbølgeantenner anbragt i et kvadrat
med en sidelængde på 0,25 bølgelængde. Man
orienterer arrayet, så dets sider går Ø-V hhv. N-S,
som vi ser på figur 1. Ved nu at tilføre de 4
antenner forskellige signaler, både i fase og
amplitude kan man få arrayet til at stråle i 8 ret-
ninger, nemlig:

I retning af de 4 hjørner, dvs. i retning NE, SE, SW
og NW
Parallelt med kvadratets 4 sider, dvs. i retning N,
E, S og W

Ideen er at man deler sendeeffekten mellem
antennerne, så hver antenne får tilført 1/4 af
effekten, men med forskellig fase alt efter hvil-
ken vej antennen skal stråle. Ved at flytte rundt
på fasen af de 4 antennesignaler, kan man så
bestemme i hvilken af de 8 retninger antennen

14 MHz 
Four-square

array
the OZ7J way

Af OZ7TA, Jørgen Kragh
Testopstilling på engen

ved Usserød Å

Som det var nævnt i OZ september 2011 under afdelingsnyt har EDR Birkerød og EDR
Gladsaxe bygget sig en four-square antenne til 14 MHz til brug på HF Field Day
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stråler. I modsætning til en Yagi-Uda antenne i
en mast med en rotor har vi altså kun 8 retnin-
ger, men da antennens udstrålingsvinkel er
omkring 60 grader, er en azimuthopløsning på
45 grader rigeligt. Til gengæld kan man meget
hurtigt skifte retning, idet man ikke skal vente
på at en rotor får drejet rundt. Alt dette omskift-
ning af faserne sker i den kasse der på figur 1 er
kaldet styring. 
De 4 antenner fødes gennem hvert sit kabel med
en længde på præcis en kvart bølgelængde, kal-
det fasekablerne. Styringen består af to dele; en
fasedrejer og splitter, idet følgende kaldet en
faseboks, og noget fjernstyring af faseboksen. 
Med en udstrålingsvinkel på 60 grader er arrayet
ca. 10 grader bredere end en 3 elements Yagi-
Uda antenne og dets gain er tilsvarende lidt
lavere, omkring 5,1 dBi i diagonalretningerne og
omkring 4,5 dBi parallelretningerne. 
Grunden til denne forskel er at når arrayet sky-
der ud gennem hjørnerne, virker det i store træk
som et tre-elements lineært array, hvor de tre
elementer står på linje i skudretningen, og når
det skyder parallelt med siderne, virker det som
to parallelle to elements lineære arrays. 

Vi ser let at de 8 udstrålingsretninger er 4 + 4 der
er ens, så vi behøver i det følgende kun at
beskæftige os med to tilfælde, nemlig om anten-
nen stråler diagonalt (ud gennem et hjørne) eller
parallelt med siderne. 

Se i øvrigt figur 2 og 3 der viser det horisontale
udstrålingsdiagram for udstråling hhv. diagonalt
og parallelt.

Figur 2. Four-square arrayets simulerede
udstrålingsdiagram, når der stråles diagonalt.

Figur 3. Four-square arrayets simulerede
udstrålingsdiagram, når der stråles parallelt

med   en side.

Antennedesignet og modelleringen af antennen
Kravet til designet var at lave antennen så sim-
pelt som muligt, idet antennen skal kunne sam-
les af få mand på kort tid, og det skulle være
rimeligt idiotsikkert at samle den og få den til at
virke. Der er grundlæggende to måder at bygge
four-squaren. I det følgende kalder vi dem for
henholdsvis Lewallen/Lahlum (LL) designet og
for Plug and Play (PP). Forskellen mellem de to
måder ligger i opbygningen af faseboksen.
De fire antenner har ideelt set en fødepunktsim-
pedans på 36 Ohm. Men da der er 4 antenner
inden for en afstand på en kvart bølgelængde,
vil de gensidigt påvirke hinanden, så impedan-
serne er hverken 36 eller Ohm. Udfordringen lig-
ge nu at få bygget en boks, så man dels opnår at
få fødet antenneelementerne med de rigtige
faser, samtidigt med at den resulterende impe-
dans er 50 Ohm. 

I LL designet fødes de 4 antenner gennem fase-
kabler med en impedans på 75 Ohm, og man
udnytter så den egenskab ved kvartbølgekabler-
ne, at strømmen i den fjerne ende af kablet er lig
med spændingen der påføres indgangen af kab-
let divideret med dets karakteristiske impedans,
uafhængigt af belastningsimpedansen i den fjer-
ne ende. 
Vi kan altså bruge kvartbølgekablerne til at tvin-
ge alle 4 antenneelementer til at modtage den
samme strøm, men med forskellig fase, og der-
med kan vi styre udstrålingsdiagrammet meget
nøjagtigt. For at få det til at virke kræves en
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meget omhyggelig udmåling af alle impedanser
i arrayet, både antennernes egenimpedans såvel
som den gensidige impedans, og det er så vel
real- som imaginærdel der skal måles. Når man
har målt dette kan man ved at bruge et regne-
program der følger med litt. 3 beregne fasedrej-
ningsleddene og impedanstransformatorerne i
faseboksen, så man kan få den rigtige strøm med
den rigtige fase ud til de enkelte antenner. I litt.
3 er der et helt kapitel om dette, og det er god
læsning i de lange vinteraftener.
I PP designet antager man at de 4 antenner hver
har en impedans på 50 Ohm, dvs. man starter
med at antage at der er 14 Ohm tab i jordplanet
eller deromkring, og man ser helt bort fra den
gensidige impedans mellem antennerne. Bruger
man fortsat 75 Ohm fasekabler, vil de enkelte
antenners impedans være 100 Ohm på indgan-
gen af fasekablerne. 
Nu udnytter man så at antennerne i både diago-
nal- og paralleludstråling vil være forbundet
parallelt to og to, dvs. vi har to gange 50 Ohm
belastninger der skal fødes med samme amplitu-
de men med 90 graders faseforskel, og det er en
ret simpel opgave at lave en sådan splitter sam-
menlignet med LL fødningen.
Fordelen ved denne metode frem for LL er at
opbygningen er mere ukritisk, men til gengæld
får man mere tab og et ikke helt ideelt
udstrålingsdiagram. 
Jeg overvejede meget, om antennen skulle byg-
ges efter LL eller PP princippet. Det er min vur-
dering at  LL designet ikke er egnet til en deploy-
erbar antenne. Dels skal antennen, når den er
opstillet, måles meget omhyggeligt igennem, og
det tager tid, og tid er ikke det, man har mest af
under opsætning til Field Day. 
Desuden kører OZ7J med 999,9 W på 14 MHz, og
skal en LL faseboks holde til det, skal den bygges
med vacuumkondensatorer og spoler på størrel-
se med et Frichs lokomotiv. De komponenter
havde jeg ikke på lager, og heller ikke lyst til at
købe. Til stationær brug ville jeg absolut vælge
LL designet, som OZ1OP jo også har gjort i sin
half-square til 7 MHz.
Det betød, at antennen skulle være af  PP desig-
net. Vi må så tage det tab der er, men til
gengæld kan vi hurtigt opstille antennen, og
spørgsmålet er,om tabet er så stort at det kan ses
på resultatet. Jeg tror ikke, at det er er materiel-
let der i dag sætter begrænsningen på, hvor
mange point OZ7J kan lave. Det er operatørerne
og vores modus operandi.
Det første der blev gjort var at lave en model af
antennen i 4NEC2X, for at se, hvordan det stod
til med antenneimpedanserne og udstrålingsdia-
grammet, når der blev brugt et virkeligt og altså
tabsbehæftet jordplan, og når man inkluderer

tab fra jorden og antenneelementerne. 4NEC2X
er freeware antenne software, og det kan jeg
godt lide. 
Programmet bruger Lawrence Livermore Labora-
tory's NEC2 engine, og man kan muligvis få bed-
re resultater (mindre forkerte) ved at bruge et
program, der bruger den mere avancerede NEC4
engine, men de programmer koster penge, og så
meget mere nøjagtigt bliver det heller ikke med
denne antenne. Jeg holder mig altså til pro-
grammer med NEC2 engine. Jeg har ikke prøvet
at modellere antennen i MMANA, men det er
absolut også et godt program til formålet.

Beregningerne og resultaterne i et antennepro-
gram som 4NEC2X bliver ikke bedre end den
model, man opsætter for antennen. Er modellen
noget møg, bliver resultatet derefter. Det første
er derfor at opstille en god model. Der er tre ting
der er afgørende her:

Modelleringen af antenneelementerne
Modelleringen af jordplanet
Opsætningen af antennen

Man kan godt modellere antennen som en tråd
med 1 mm diameter og 5 meter lang, men sådan
ser den ikke ud i virkeligheden. En vertikal
antenne er typisk samlet af en række teleskopi-
ske rør, så dens diameter aftager trinvist opad.
Nu har NEC2 det lidt svært med "Tapered Ele-
ments", men så må man sætte antennen til en
passende middeldiameter. 

Figur 4. Det jordplan der er brugt i modellen.

De 4 antenner er jo i princippet blot GP anten-
ner, og for en GP antenne gælder, at jo flere
radialer jo bedre, men der er selvfølgelig også en
grænse for, hvornår det ikke kan betale sig at
øge antallet af radialer. 
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Den grænse ligger et sted mellem 10 og 50
radialer alt afhængigt af temperament og øko-
nomi. Der må heller ikke være for meget jord-
plan, for så kan man ikke bruge PP designet. Jeg
har valgt et jordplan, som i sin grundudformning
består af otte radialer rundt om hver antenne,
men da det netop ikke drejer sig om fire separa-
te antenner, er der indsat et ekstra kortslut-
ningskryds i jordplanet,så alle radialer der kryd-
ser hinanden, er forbundet sammen der hvor de
mødes. I realiteten er der så lidt mere end otte
radialer rundt om hver antenne. Det gør at hele
jordplanet virker samlet over for alle fire anten-
ner. Figur 4 viser jordplanet i sin grundudform-
ning til brug i modellen.
Det sidste er opsætningen af antennen. De 4
antenner har i virkeligheden ikke deres føde-
punkt i jordhøjde, men ca. 40 cm over jorden. Vi
skal altså ikke specificere i 4NEC2X at antennen
er "Ground Mounted", men at den sidder på en
kort mast. 4NEC2X (eller i virkeligheden NEC2
enginen) har det også svært med et jordplan der
ligger direkte på jordfladen, men her "snyder" vi
så, og lægger jordplanet 5 cm over jordoverfla-
den. Det passer nok også meget godt med virke-
ligheden, idet jordplanet jo typisk lægges oven
på græs, eller hvad der nu er på jorden på en FD
site.
Da det jo i princippet er to forskellige antenner,
afhængigt af om der er diagonal eller parallel
udstråling, er det nødvendigt at lave to modeller
i 4NEC2X for at kunne simulere udstrålingsdia-
grammet og beregne impedanserne. Forskellen
mellem modellerne er udelukkende hvilke faser
antennerne fødes med. De to 4NEC2X modeller,

som jeg efter en del finpudsning endte med at
bruge; kan downloades fra EDRs webside. Figur
5 viser en skitse af 4NEC2X modellen.

Faseboksen
Vi skal jo føde sendesignalet ud til alle fire
antenner, så mellem TX og antennerne, skal der
sidde en boks der kan splitte TX signalet, så en
fjerdedel af det kommer ud til hver antenne.
Boksen skal også dreje fasen af de fire signaler,
så vi kan styre udstrålingen i de 8 retninger. Når
vi skal modtage, skal boksen naturligvis køre den
modsatte vej, så vi har samme udstrålingsdia-
gram.

Figur 6. Nummerering af antennerne.

Vi nummererer nu antennerne, som vist på figur
6. Med de numre er opgaven nu at fordele effek-
ten ligeligt og med de faser, som er vist i tabel 1.
Vi bruger antenne 1 som fasereference, så den
altid tilføres effekten med fasen 0. Vi skal altid
have samme effekt ud til antennerne, men fasen
skal ændres afhængigt af udstrålingsretningen.

Figur 5. Skitse af 4NEC2X modellen.
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Vi ser, at vi skal  bruge signaler med tre forskelli-
ge faser. Det kan vi lave ved at have to fasedrej-
ningsled, der drejer fasen hhv. 90 grader og 180
grader. 
90 grader fasedrejningsleddet er en Fisher
hybrid,lavet efter litt. 4. Det er et led bestående
af en transmissionslinjetransformator og to kon-
densatorer som vist på figur 7. 

Figur 7. Diagram af hybriden.

Den effekt der kommer ind på port 1 deles i to
lige store dele til hhv. port 2 og 3; samtidigt er
effekten på port 3 drejet 90 grader i forhold til
port 2. På port 4 skal der sidde en 50 Ohm belast-

ning til at tage eventuel effekt der reflekteres
fra port 2 eller port 3. Den modstand er meget
vigtig. Mangler den eller er den ikke 50 Ohm,
virker leddet bare ikke.

Figur 8. Diagram af 180 graders fasevender

I figur 8 ser vi diagrammet af 180 graders fase-
drejningsleddet. Det består i al sin enkelthed af
en 1:1 transformator, hvor de to sider blot er 180
grader forskudt. Intet hokus-pokus her.

Den praktiske opbygning af faseboksen med
fjernstyring
I figur 9 er vist diagrammet af faseboksen. Den
indeholder egentligt ikke ret meget: Nogle
relæer, et par transformatorer og et par konden-
satorer. 

Tabel 1. Fasen for de fire antennesignaler ved
de forskellige retninger. Alle antenner skal
tilføres en fjerdedel af effekten (-6 dB).

Figur 9. Det komplette diagram af faseboksen.
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På 14 MHz bruger vi et Heathkit PA-trin med en
passende udgangseffekt, så faseboksen skal kun-
ne tåle lidt mere end 10 W, hvad der naturligvis
gav lidt udfordringer. Alle delene skal kunne tåle
effekten, så boksen er dimensioneret ud fra det.

Foto 1. Transmissionslinjetransformatoren 
til hybriden.

Vi kan begynde med hybriden. Transmissionslin-
jetransformatoren består af to sammensnoede
0,75 kvadrat plastisolerede ledninger (fra almin-
delig netledning) viklet på en T200-2 pulverjern
toroid. Det skal være pulverjern, for leddet er en
afstemt kreds. Der er 6 vindinger fordelt nogen-
lunde jævnt over toroiden, som vi kan se på
foto1. Kondensatorerne er nogle keramiske HF
højeffekts typer, som både kan klare stor strøm
og stor spænding. De er ganske dyre, men her
må man ikke spare. Et eksempel på kondensato-
ren er vist på foto 2.

Foto 2. Højeffekts kondensatorerne 
brugt i hybriden

Den næste komponent er transformatoren. Den
består også af to sammensnoede 0,75 kvadrat
tråde, men nu er kernen 2 stk. FT110-61 ferri-
tkerner. Det er jo en bredbåndstransformator, så
her skal der bruges ferrit. Transformatoren har
fem vindinger. På foto 3 ser vi transformatoren. 
Transformator og hybrid er monteret på et styk-
ke printplade med varmlim, så de relativt tunge
komponenter sidder ordentligt fast.
Dummyloaden til hybriden skal i værste fald kun-

Foto 3. Fasevenderen. De to kerner er holdt
sammen med et stykke selvklæbende lærreds-

bånd (gaffatape de luxe).

ne aftage ¼ af effekten, så en 1/4 Watt mod-
stand duer ikke. Desuden skal den være 50 Ohm
og ikke et eller andet med en masse j'er. Hvis det
skal være helt korrekt, skal det være en rigtig 50
Ohm afslutningsmodstand, men en sådan er dyr,
så løsningen blev en række lavfrekvens effekt-
modstande, som viste sig at være pænt 50 Ohm
på 14 MHz. Modstandene er monteret på et
køleprofil, som jeg fandt i rodekassen. Kølepro-
filet er så monteret på låget af faseboksen. 

Foto 4. Et kig ned i faseboksen med hybrid og
180 graders fasevender på printet, og resten
monteret i bunden i flyvende opstilling. Til ven-
stre er terminaler for styrekabel og antenneka-
bel fra transceiver, øverst og nederst ses de 4
antenneterminaler. Kablet der går ud mod ven-
stre er forbundet til dummyloaden, der er mon-
teret på faseboksens låg.

Relæerne og printet med transformator og
hybrid er monteret i en plastkasse med målene .
Relæerne er sat fast i bunden af kassen med
varmlim og alle forbindelser mellem relæer,
transformator osv. er lavet i med 1 mm tråde
(inderleder fra TV coaxialkabel), og der er sørget
for god afstand mellem de forskellige ledere for
at undgå overslag. 
Der er også sørget for god stelforbindelse hele
vejen rundt inde i boksen, så den ikke indfører
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mere forvrængning af faseforholdene end højst
nødvendigt.
De 4 antennestik er sat parvis på hver langside af
boksen og mærket med antennens nummer. De
er sat således at de 4 fasekabler ikke skal krydse
hverken hinanden eller krydse boksen. Det er en
del af det at gøre opstillingen idiotsikker. I bok-
sens enen ende er tilslutningen til kablet fra PA-
trinnet samt en tilslutning til et kabel der går ind
til styreboksen ved operatørpladsen.
Foto 4 viser den indre opbygning af faseboksen,
og foto 5 viser den færdige boks.    

Vi skal kunne styre antenneretningen fra 14 MHz
operatørpladsen, så på denne er der en lille kon-
trolboks. Denne kan man bygge på mange
måder, blot man får den til at trække relæerne
efter tabel 2. 
Man kan lave det med en PIC og noget interface
til en PC, eller man kan gøre som jeg har gjort,
med en drejeomskifter med 8 stillinger, afmær-
ket med de 8 kompasretninger antennen kan
pege i samt en tilgang for 12 V spænding til
relæerne i faseboksen. 

Foto 5. Den færdige boks med køleprofilet til
dummyloaden.

Styringen sker så med en diodematrix, så der
ikke kræves så mange korer i kablet mellem kon-
trol- og faseboks. Kablet er i vores tilfælde en
stump 30 meter langt kabel med 10 ledere og
skærm. 

Til kontrolboksen hører der en 12 V strømforsy-
ning. Her kan man bruge hvad som helst, men
bedst er en ældre wall-wart med 50 Hz transfor-
mator, for den støjer ikke på 14 MHz. Alternativt
kan man, hvis man bruger en radio der kræver
ekstern 13,8 V forsyning tilslutte kontrolboksen
til radioens strømsforsyning. Foto 6 viser den
færdige kontrolboks. 

Foto 6. Den færdige kontrolboks. Hvis alt er 
opstillet korrekt, vil antennen pege i 135 grader.

Fasekablerne
En essentiel del af arrayet er de 4 fasekabler der
forbinder antennerne med faseboksen. De skal
have en impedans på 75 Ohm, og de skal være ¼
bølgelængde lange, og det sidste skal laves rime-
ligt nøjagtigt. 
Vi har brugt almindeligt 7 mm dobbeltskærmet
TV coaxialkabel. Det er ganske billigt, hvis man
køber en ring med 100 meter, og det virker fint
til analog radio, selv om der stod på ringen, at
det var kabel beregnet til digital TV.
De 4 kabler blev forsynet med et PL stik, og blev
så ved hjælp af en VNA omhyggeligt målt ud til
at have resonans ved 14,2 MHz. 

Tabel 2. Oversigt over hvilke relæer der skal trække ved de 8 retninger.
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Ved at bruge en VNA og klippe til resonans, er
man behageligt fri for at skulle sidde og rode
med målebånd og at skulle gætte på forkort-
ningsfaktoren. 
Til sidst er kablerne mærket op med numrene 1
til 4 (samme nummer i begge ender af et kabel),
og alle 8 PL stik er blevet gjort vejrfaste med
selvvulkaniserende tape omviklet med beskyttel-
sestape. Foto 7 viser et af kablerne.

Foto 7. Et af fasekablerne. Man kan se numme-
reringen, her er det kabel nummer 2.

Den praktiske opbygning af antenner og jord-
plan
At bygge en antennepisk på ca. 5 meter er
egentligt en simpel sag. Nu er vi jo lidt dovne, så
vi købte 4 stk. 27 MHz halvbølgeantenner. En
halvbølgeantenne til 27 MHz er sådan ca. ¼ bøl-
gelængde på 14 MHz. Pris pr. komplet antenne
kr. 135. 
Til den pris kan det ikke betale sig at bygge selv
fra grunden. Det eneste vi skulle gøre var at fjer-
ne bundspolerne,  forbinde pisken direkte til
antennestikket og bore et par huller til jordtrå-
dene. 
Antennerne skal sættes med fødepunktet ca. 40
cm over jordoverfladen. Det har vi klaret ved at
lave 4 rørstykker på 60 cm, som vi spænder
antennerne på. De rørstykker sætter vi så ned i 4
ALDI parasolfødder, som er en slags skruer
beregnet på at skrues ned i jorden. Når skruerne
er skruet ordentligt fast og rørstykkerne er fikse-
ret, står antennerne temmelig godt fast. De 8
jordtråde til hver antenne forbindes til et par 6
mm bolte, vi har sat fast nederst på antennernes
monteringsbeslag.

Som man kan se af figur 4 består jordplanet af
en masse tråde, der er forbundet indbyrdes. Vi
har valgt at lave jordplanet så det kan adskilles.
Det er fordi et helt jordplan med sikkerhed vil
blive totalt sammenfiltret med det samme. Det
er så til gengæld en udfordring at montere
jordtrådene rigtigt. Det har vi løst ved at lave
jordtrådene af 1,5 kvadrat monteringsledning i
forskellige farver. I figur 10 kan vi se farvekod-
ningen af  trådene til jordplanet. 

Sætopbygning og samlevejledning
Noget af det mest irriterende er at stå ude på
Field Day og så mangle en eller anden lille ting.
Som regel har vi husket antennen og kablet,
men har glemt de to U-bøjler der holder anten-
nen fast til masten. For nu at prøve at undgå at
komme i den situation med four-squaren, har vi
opbygget antennen som et komplet sæt inde-
holdende alt, hvad der hører til antennen, inklu-
sive jordplan, kabler og reservedele. Indholdet i
vores sæt kan ses i appendiks 1. 
Ideen er så at sættet ligger samlet i en kasse med
antennerne bundtet sammen ved siden af, så det
eneste man skal huske til Field Day er at medta-
ge kassen og bundtet med antenner. Ikke noget
med at skulle stå på hovedet i alle mulige skuf-
fer og skabe.
Man vil bemærke at der er to ting, som ikke lig-
ger i sættet. Det er antennekablet og jordskru-
erne, som antennerne monteres på. 
At netop de dele ikke er med, skyldes, at det er
ting, som ikke er unikke for dette array. Anten-
nekablet er typisk et vi låner os frem til fra år til
år, idet vi bruger, hvad der nu er til rådighed ved
medlemmerne. Det kan altså skifte fra år til år,
hvem der skal stille med antennekablet. Det
samme gør sig gældende for jordskruerne. Der
er en hel del medlemmer der har disse jordskru-
er og ofte mere end en en skrue. De bruges
typisk i forbindelse med diverse /P udflugter eller
pinsestævne og sommerlejr. 

Figur 10. Farvekodning af jordplanets tråde. 
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Som for antennekablet udskriver vi så blot 4
jordskruer blandt medlemmerne. 
Selv om vi har været med på Field Day i mange
år, er der hvert år nogle deltagere der ikke helt
kan huske, hvordan det nu var med opstillingen
af antennerne, og hvad der skal forbindes til
hvad. Vi har derfor lavet en "læse let" opstil-
lingsvejledning, som ligger i kassen sammen med
antennedelene, og som trin for trin fortæller
hvad man skal gøre. Det gør at alle på Field Day
kan samle antennen uden at skulle have assi-
stance. Alt i alt giver det os mindre arbejde med
opsætningen og dermed bedre tid til at løse
pludseligt opståede problemer. Vores opstillings-
vejledning er vist i appendiks 2.

Afprøvning
Inden antennen blev opstillet og afprøvet i prak-
sis blev især faseboksen målt igennem. Jeg lave-
de alle målingerne ved et effektniveau på100 W
tilført effekt og målte fase og amplitude af sig-
nalerne på alle 4 antenneporte samt amplituden

af signalet på dummyloaden. Målingerne er
udført med et vektorvoltmeter. 
Tabel 3 viser resultatet med antenne 1 som refe-
rence. Vi kan se, at der er mellem 0,2 og 0,8 dB
mindre effekt på antenneportene end hvad der
tilføres. Dette er et udtryk for tabet i fasestyre-
boksen, som altså er mellem 0,3 og 0,8 dB. Ved 1
kW svarer det til at der afsættes mellem 60 og
200 W i boksen. 
Det er tab i fasedrejerne og tab på grund af uba-
lance i antennerne.
Vi kan også se at især ved 180 graders fasedrej-
ning ser det ud til, at fasedrejningstransformato-
ren ikke helt kan nå de 180 grader.  Det skyldes
formentligt spredningskapacitet og -induktion.
Nu er det så ikke så helt kritisk, om der lige er
180 graders faseforskel eller ej. Det giver lidt
lavere gain og lidt bredere hovedsløjfe, men vi er
nede under 0,1 dB. 
Samlet set med de usikkerheder der er på målin-
gerne med vektorvoltmeteret konkluderer vi, at
faseboksen virker nogenlunde efter hensigten,

Tabel 3. Amplitude- og faseforhold for de 4 antenneporte med antenneretningen som parameter,
målt ved 100 W tilført effekt. Bemærk at faseforskellen er opgivet som fase(antenne 1) - fase (anten-
ne2), fase (antenne 1 -fase (antenne3), fase (antenne 1) - fase (antenne 4). Grunden til at det er målt
på denne, måde er at mit vektorvoltmeter bruger antenne 1 som reference, dvs. fasen for antenne 1
er altid 0.

Foto 9. Teknisk Redaktør på hårdt arbejde med at måle på antennen.
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og vi sætter tabet i faseboksen til under 1 dB og
fasefejlen til under 10 grader.
Den næste test betod i at opstille hele antennen
og gennemmåle den for at finde ud af dels om
den i det hele taget duede samt for at finde ud
af, hvor meget de 4 elementer påvirkede hinan-
den. Som nævnt tidligere vil den gensidige impe-
dans have en hel del at sige for de enkelte ele-
menters impedans. 

En bygefyldt dag i august 2011 mødtes en antal
radioamatører på en fugtig eng ved Usserød Å
med det formål at opstille antennen efter for-
skriften og måle på den komplette antenne med
de medbragte antenneanalysatorer og VNA'er.
Vi havde også medbragt en generator til at lave
230 V til instrumenterne. 

Vi målte først impedansen af et element med de
3 andre hhv. afbrudte eller enkeltvis forbundet
til jord. Når de 3 andre elementer er afbrudt har
de mindst indflydelse på det element der måles
på, og afhængigt af om element 2, 3 eller 4 kob-
les ind, dvs. forbindes til jord, ændrer føde-
punktsimpedansen sig for antenne 1. Når man så
har målt alle kombinationer, kan man sætte sig
ned og med Litt. 3 i den ene hånd og en regne-
maskine i den anden beregne en kæmpe kom-
pleks matrix med alle de gensidige antenneim-
pedanser, og derefter lave en optimering af
antennen, hvis man ellers har lyst. 
Da antennen er symmetrisk, behøvede vi kun at
måle impedansen af et element med de andre 3
afbrudt hhv. med antennen 2, 3 eller 4 forbun-
det til jord. Man må jo antage at alle de øvrige
impedansforhold er de samme. 

Tabel 4. VSWR og impedans af antenne 1. Herfra
kan den gensidige impedans mellem alle 4
antenner beregnes, hvis man vil bruge LL desig-
net.

I tabel 4 er vist VSWR og impedans for antenne 1
under de nævnte betingelser. Vi kan se at ele-
mentimpedansen er omkring 60 Ohm og ikke
som forudsat 50 Ohm, og vi kan se en meget
interessant ting, nemlig at impedansen ikke
ændrer sig ret meget afhængigt af om de andre
elementer er inde eller ude. Både dette og de 60
Ohm skyldes naturligvis at der er tab i jordpla-
net, dvs. med et tættere jordplan ville impedan-
sen komme tættere på 50 Ohm med alle de

andre antenner ude (1. linje), men impedansen
ville så til gengæld variere mere i de andre tre
tilfælde. Som det ser ud nu har vi en del tab i
jordplanet, men til gengæld "rolige" impedans-
forhold og dermed mindst tab i  "Plug and Play"
faseboksen. 
Derefter målte vi impedansen af den komplette
antenne i de 8 retninger. Resultatet ses i tabel 5.

Tabel 5. VSWR og impedans af den komplette
antenne med antenneretningen som parameter.

Da arrayet er symmetrisk, kunne man forvente at
impedanserne var ens 4 og 4, men det er de jo
tydeligvis ikke. Forskellene tilskriver jeg for en
dels vedkommende opstillingen. Arrayet står jo
ikke uendeligt langt fra alle ledende dele. Der
var både bygninger og fodboldmål samt ikke
mindst en halv snes radioamatører ganske tæt
på antennen, og alt dette påvirker impedansen.
Vi kan dog se en trend i at VSWR er lidt lavere i
diagonalretningerne end i parallelretningerne,
så noget er der da om, at vi skulle kunne se 2
gange 4 næsten ens resultater.

Til sidst blev der hentet en Elecraft K2 radio ved
OZ7BQ, som bor lige i nærheden, og Hans Jør-
gen lavede en hurtig operativ afprøvning af
arrayet. Der var en meget tydelig retningsvirk-
ning, og for at verificere det kaldte Hans Jørgen
en EI, der kaldte CQ og bad ham rapportere
ændringer i signalstyrken, når vi "drejede"
antennen. Ireren bekræftede at der skete
ændringer i signalstyrken. Altså må vi sige at
arrayet har retningsvirkning, og dermed så duer
den.

Field Day afprøvning
Arrayet har været brugt på Field Day 2011 og
2012, og tilbagemeldingerne fra operatørerne
har været, at der en en fin retningsvirkning, men
ikke så meget gain. 
Det sidste er selvfølgelig korrekt, i og med der
højst er 3 elementer til at samle signalet, og det
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er altså begrænset, hvor meget gain man kan få
ud af tre elementer. 

Konklusion
Der er vist konstruktion og opbygning af en "Plug
and Play" udgave at et four-square array til 14 MHz.
Antennen er konstrueret med henblik på at være
billig i anskaffelse og simpel at stille op i forbindelse
med Field Day. Antennen er derfor ikke en optime-
ret udgave, som beskrevet i litt. 3, idet en sådan ikke
egner sig til Field Day; med mindre den opstilles på
nøjagtig samme sted og samme måde fra år til år, og
dette kan ikke sikres på den site som OZ7J bruger til
Field Day. 
Antennens gain er 1 til 2 dB lavere end det vi kunne
opnå med en stor 3 elements monoband Yagi-Uda
antenne i optimal højde. Det er selvfølgeligt ærger-
ligt at miste noget gain, men henset til de udfor-
dringer der lå i at få en stor monobander op i en pas-
sende højde, kan man sige at det var et par dyre dB,
og at vi set ud fra Field Day deltagernes "steltimer"
er bedre tjent med lidt mindre gain. 
Antennen har i praksis på to Field Days vist sig at
være en anvendelig antenne med udpræget ret-
ningsvirkning, og det er vurderingen at antennen er
et godt alternativ til en Yagi-Uda antenne og til-
hørende mast for de lokalafdelinger der ikke råder
over det fornødne løftegrej og frem for alt mand-
skab til at tumle med mast og antenne.
Endeligt har det naturligvis været sjovt og lærerigt
at bygge antennen, og det er i sig selv vigtigt for
hobbyen.

Credits
Antennekonstruktionen og afprøvningen har været
et teamwork mellem to lokalafdelinger. For nu at
give de radioamatører, der har medvirket, credit for
deres arbejde, følger her rollelisten:

27 MHz antenne modifikation: OZ1HD, OZ1BTS og
OZ2ESA
Afprøvning: OZ6SX, OZ9VQ, OZ1AAR, OZ3SM,
OZ7BQ, OZ1BTS og OZ7TA
Antenne design, fremstilling af jordplan og fase-
boks: OZ7TA

Litteratur:
1. Jasik: Antenna Engineering Handbook,

McGraw-Hill
2. ARRL Antenna Handbook, ARRL 
3. J. Devoldere: Low Band Dxing, ARRL
4. Reed Fisher, W2CQH: Twisted-Wire Quadra-

ture Hybrid Directional Couplers, QST Janua-
ry 1978.

Appendiks 1.

Stykliste for four-square antennen
Fast materiel:
4 ea. teleskopantenner
1 ea. rødt jordplan med centerring
8 ea. brune jordtråde hver bestående af to ulige

lange ben
4 ea. blå jordtråde, hver bestående af 3 ben
1 ea. fasestyreboks
1 ea. kontrolboks
1 ea. Strømforsyning til kontrolboks
1 ea. styrekabel
4 ea. antennekabler mrk. "1", "2", "3" og "4".
8 ea. trækiler
1 ea. målesnor 5,2 meter (røde mærker)
2 ea. målesnor 3,67 meter (grønne mærker)
1 ea. pose med reservedele

Lånemateriel:
4 ea. parasolfødder (jordskruer)
1 ea. Antennekabel

Foto 10. OZ7BQ tester om
arrayet nu også duer.
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Appendiks 2. 

Opstillings- og monteringsvejledning

1. Check, at alt materiel er til stede.
2. Afmærk et kvadrat med sidelængden 5,2

meter og med siderne i retning N-S og E-W.
Brug de vedlagte målesnore.

3. Nummerer hjørnerne som vist på figur A1.
4. Afmærk kvadratets midtpunkt. Brug de ved-

lagte målesnore.
5. Anbring de 4 parasolfødder i kvadratets

hjørner og skru dem ordentligt fast.
6. Monter de 4 mellemrør i hvert parasolfod og

sæt dem ordentligt fast med spændeskruen
og kilerne. 

7. Træk antennerne ud, så de er 5,0 meter fra
bunden af monteringsbeslaget og til top-
pen.

8. Monter antennerne på mellemrørene, så
deres underkant er 30  til 50 cm over jordo-
verfladen.

9. Udlæg jordplanets midterkryds (de røde trå-
de) med stjernepunktet i kvadratets centrum

og de korte radialer ud mod antennerne
som vist på figur A2

10. Udlæg 2 sæt brune jordtråde ved hver
antenne og forbind dem til de røde jordtrå-
de med kronemufferne som vist på figur A3.

11. Udlæg et sæt blå jordtråde ved hver anten-
ne, som vist på figur A4.

12. Forbind jordtrådene til antennernes monte-
ringsbeslag.

13. Anbring fasestyreboksen i antennekvadra-
tets midtpunkt.

14. Forbind kablet mærket "1" mellem styre-
boksens terminal 1 og antenne 1 (i NW).

15. Forbind kablet mærket "2" mellem styre-
boksens terminal 2 og antenne 2 (i NE).

16. Forbind kablet mærket "3" mellem styre-
boksens terminal 3 og antenne 3 (i SE).

17. Forbind kablet mærket "4" mellem styre-
boksens terminal 4 og antenne 4 (i SW).

18. Forbind kablet mellem styreboksen og kon-
trolboksen og opstil kontrolboksen ved ope-
ratørpladsen.

19. Monter et antennekabel mellem styrebok-
sens terminal "ANT" og radioen.

20. Tilslut kontrolboksens strømforsyning til 230 V.

A1

A2

A3

A4 OZ
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Simpel MOSFET
transistor tester
Af OZ6MU, John Blaabjerg

I mit videre arbejde med reparation af
fladskærms-tv'et, som jeg tidligere har nævnt i
forbindelse  med min seneste artikel: Erfaringer
med et nyttigt måleinstrument, er turen nu kom-
met til MOSFET transistorerne. 
Jeg troede først at min transistortester kunne
klare målingerne, men nej, jeg tror den skulle
vise alt det den var programmeret med, hvis den
da ikke bare skrev no component. Så et simpelt
kredsløb blev konstrueret. 
Da der findes to typer: N-channel og P-channel,
skulle man på en simpel og let måde kunne måle
begge typer. Ved N-channel skal drain have + og
ved P-channel -. Dette gøres lettest med lille
omskifter med 2 stillinger og 2 dæk. 
Se på diagrammet på figur 1. Systemet virker
(hvis du har forbundet MOSFET'en rigtigt) ved,
at når S2 aktiveres skal LED lyse. 
Hvis det er en N- channel, og S3 står i den rigtige
stilling, vil LED lyse. Ved P-channel vil LED slukke
når S2 er nedtrykket. Jeg har brugt en dobbelt
LED, men der er intet til hinder for at bruge
enkelte LED'er. 
Modstanden R2 tilpasser strømmen til lysdioder-
ne. Prøv med 680 Ohm først. Lyser de for svagt
skal du bruge en mindre modstand, f.eks. 100
ohm. Er lyset for kraftigt holder LED'erne ikke
ret længe, så prøv at montere en 1 kOhm mod-
stand.

Husk! 
Skal du måle MOSFET'en mens den sidder på
printplade, skal gaten loddes fri og benet løftes 

forsigtigt fri af kobberbanen, ellers kan du ikke
stole på resultatet, da de omkring siddende
komponenter og den indbyggede diode i MOS-
FET'en kan forstyrre målingen. 
Du kan med fordel lave en målepind med 3 små
spyd af stifterne fra en IC sokkel eller lignende,
se fotoet. Bemærk der er loddet en lille sokkel
på målepinden, således at det er let at holde en
MOSFET fra skuffen på for at tjekke om den er
OK.
Det hele er bygget ind i en lille æske som jeg
fandt. Du kan enten lave den med 3 prøveled-
ninger, eller som jeg gjorde, med 3 telefonstik i
hver sin farve og derefter måleledningerne i til-
svarende farver. Der er ikke lavet print til kon-
struktionen, da den er så simpel, at jeg valgte at
lave den som en fuglerede. 

Komponentliste:
2 stk. 100 kOhm
R2. Se tekst
2 stk. zenerdioder 8 Volt
2 stk. dioder 1N4148 e.lign.
1 stk. dobb. LED el. 2 enkelte
1 stk. trykkontakt
1 stk. vippeafbryder 2 stillinger, 2 dæk
3 telefonbøsninger 
1 stk. 9 V batteri

Fig. 1 Diagrammet OZ
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Jeg har altid ønsket at udvide mine aktiviteter til
noget mere 'vandretursagtigt', dvs. en radio i
rygsækken og udnytte forholdene bedst muligt.
Et godt bud til dette kunne være Elekrafts KX-1,
men desværre bliver den den temmelig dyr, hvis
man skal have divierse optioner med. 
Ad omveje, egentligt mest tilfældigt, hørte jeg
om Youkit's HB-1B, en 4 bånds CW QRP transcei-
ver, og da jeg var tæt på en forhandler i Toron-
to, besluttede jeg mig for at køre forbi og købe
et eksemplar. 
Denne artikel handler om mine praktiske erfa-
ringer med stationen, jeg har endnu ikke haft tid
til at måle den igennem for alvor.

Kort om HB-1B
HB-1B er kinesisk produceret (www.youkits.com),
men forhandles blandt andet gennem Ten-Tec.
Den fungerer groft sagt som KX-1, men prisen er
lidt lavere, ca. kr 1800. 
Det er en 4 bånds station: 80, 40, 30, 20m, med 5
W out ved 13,8 V. Ved 12 V leverer den i praksis
ikke meget mere end 4 W, men som enhver QRP
entusiast ved, er det mere end rigeligt! 

Det er primært en CW station, den kan dog også
lytte SSB (og dermed AM stationer). 
Den får 4,3/5 på Eham.net - de fleste anmeldel-
ser er meget positive, men der er enkelte, der
har oplevet at den ikke virkede og var produce-
ret i dårlig kvalitet.
Jeg fik lov at skille min ad før købet (kun to
skruer, simpelt) og der gemte sig et meget fint
SMD monteret print uden de mindste anmærk-
ninger.

Fig. 2. HB-1B

HB-1B, En Kina QRP med kvaliteter
Af OZ1LQO, Søren Kjærsgaard

VE3/OZ1LQO/QRP aktiv med FT-817.
iPad'en dekoder CW, så dem, der
sidder ved siden af, kan følge med.

QRP på farten
Hvor jeg de sidste 7 år har fokuseret på fjeldlivet, gik turen i år til Canada, nærmere bestemt provin-
sen Ontario, hvor jeg, naturligvis ville være aktiv på radioen. 
De, der husker min artikel fra VP5 sidste år (Turks and Caicos), vil vide at jeg har en 'rejsekuffert', der
med diverse grej let kan få mig QRV på farten. 
Da jeg lever i 8000 Århus C, er det noget jeg har brugt en del, ud i naturen, væk fra byens støj, QRP
naturligvis. Kufferten (i praksis en '"Pelican" kasse, der med sine 5 kg let kan være i min rigtige kuf-
fert) indeholder bl.a. en FT-817. et sæt paddles, en Elekraft T1 tuner og forskelligt løsøre. 
Med en simpel dipol skåret til 20 m, lykkedes det mig at få adskillige kontakter med de 5 W, heraf fle-
re i Europa. 
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Support på hjemmesiden er FB, der er en fin
manual, og man kan også hente diagrammet.

På et lidt mere teknisk niveau, kan man frem-
hæve flg.:
• Stort, to-liniers LCD display, der viser alt hvad

der foregår, frekvens, mode, batteri spænd-
ing, S-meter, osv.

• Følsomhed, typisk, 0.8 uV (MDS 0.2 uV)
• 5 W out (@13.8 V, 4 W @12 V)
• 30 hukommelser
• DDS syntese 3.2-16 MHz
• Lavt strømforbrug, typisk 60 mA ved RX, 800

mA ved TX
• Indbygget keyer, der kan sende automatisk 
• CQ med ens kaldesignal
• Support for paddles og almindelig nøgle
• Justerbart krystal IF filter, 400 Hz-3 kHz 
• RIT
• Lille størrelse, 13 X 9 X 3.5 cm
• Lav vægt,ca. 400 gr

Opbygningen
Kigger man på diagrammet, figur 3, er konstruk-
tionen forholdsvist simpel - det ligner noget vi
kender fra tilsvarende QRP stationer og diverse
hjemmebygget: 

En oscillator til at generere et Hf signal, i dette
tilfælde er det en DDS, der således giver mulig-
hed for de 4 bånd samt det udvidede modta-
geområde, derefter følger PA trinnet samt noget
båndfiltrering. Udgangstransistoren er en
2SC1162 ('BD135 type'), dvs. egentligt ikke en HF
transistor, men det fungerer fint ved lave fre-
kvenser. 
Modtageren består basalt set af en NE602 kæde,
som hhv. mixer og detektor - til sidst en LM358
som audio forstærker. Man blander med samme
signal fra DDS'en, der anvendes ved TX. Der er
sågar fundet plads til RIT funktionalitet og der er
også sat en FET ind, som fungerer som attenua-
tor, hvis dette skulle være nødvendigt. 

MF filtret er værd at fremhæve. 
Det består af en kæde af 4 krystaller, hvor der
imellem disse er der indsat kapacitetsdioder, se
figur 4. Ved hjælp af et potentiometer kan man
justere spændingen over disse (dvs. kapaciteten)
og dermed filterbåndbredden fra ca. 400 Hz til 3
kHz båndbredde, trinløst. 
Det er intet mindre end genialt, og man skal
have prøvet det, før man forstår hvor nyttigt det
i virkeligheden er - det er simpelthen en fanta-
stisk fornemmelse at kunne justere ens MF bånd-

Fig. 3. HB-1B diagram
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bredde præcist til det nødvendige, og hverken
mere eller mindre. 
Delayet virker nogenlunde konstant og filtret
'ringer' meget lidt, selv ved 400 Hz båndbredde
og meget trafik på båndet. 
Jeg har efterhånden prøvet en del stationer, og
er den lykkelige ejer af en IC-7000 (hvor IF DSP
filtrene ellers fungerer FB), men jeg sidder kon-
stant og savner denne trinløse justering, og det
kan i grunden undre, hvorfor man ikke finder til-
svarende funktionalitet på de langt dyrere stati-
oner.

Praktisk brug
Det første man bemærker når man tager statio-
nen frem, er hvor lille og let den er! Den fylder
og vejer som en mindre paperback bog, men
uden at den kommer til at fremstå som skrøbe-
lig. 
Den har ikke indbygget højttaler, men derimod
en minijack sokkel, hvortil man kan forbinde en
ekstern (aktiv) højttaler eller et sæt hovedtelefo-
ner. Den kan ifølge specifikationerne også drive
en mindre 8 Ohms højttaler, men jeg har ikke
afprøvet det.
Stationen er beregnet til at køre på 13,8 V, men
den virker fint ved lavere spændinger, helt ned
til 9 V. Det eneste der sker er, at udgangseffek-
ten falder. 
Udgangseffekten er nominelt 5 W ved 13,8 V, og
ca. 4 W ved 12 V. Spændingen måles og vises
konstant i displayet, en smart funktionalitet. Der
følger en batteriholder med, så man kan indbyg-
ge 3 Lithium batterier i stationen og lade dem
med en ekstern lader, men det er mit indtryk, at
det er lige lovligt trangt med pladsen inde i kas-
sen, dvs. batteriholderen kommer let til at tryk-
ke på printpladen. 

Jeg har hidtil anvendt stationen med en ekstern
forsyning og/eller en batteripakke med 8 stk. AA
1,5V batterier. 
Strømforbruget ved RX er meget lavt, og den
kan stå som modtager i et lille døgns tid på bat-
teriforsyningen. Der er ikke indbygget antennet-
uner, desværre heller ikke noget SWR kredsløb,
men der er plads nok til at man kan indbygge
det selv, og lur mig om ikke der på et tidspunkt
er nogen der finder på at proppe en Elekraft T1
tuner print ind i kassen.
Stationen bliver ikke udpræget varm, selv ved
længere tids brug, kan man kun mærke at den
bliver 'håndlun' i det hjørne hvor PA transistoren
er skruet fast i chassiet.
Når man tænder stationen, detekterer den om
der er tilsluttet paddles eller håndnøgle. Valget
bliver sendt i højttaleren som CW, enten 'A'
(Automatic, paddles) eller 'M' (Manual, Hånd-
nøgle) 
Stationen har indbygget keyer, men man kan
ikke programmere andet end ens eget kaldesig-
nal, men det kan nu også være meget praktisk:
VE3/OZ1LQO/QRP er trættende i det lange løb.
Den kan efterfølgende sende CQ CQ CQ DE
(CALL) PSE K.
Justering af frekvensen forgår ved at dreje VFO
hjulet og ved et kortvarigt tryk på dette, kan
man vælge om det skal foregå i 1 kHz, 100 Hz,
eller 10Hz step. Igen en praktisk funktionalitet
man hurtigt vender sig til. Hjulet reagerer hur-
tigt, faktisk så hurtigt, at det sommertider kniber
med at displayet kan følge med i opdateringen.
Man mister dog ikke noget, den korrekte fre-
kvens bliver altid vist til sidst.  Når man er vant til
større stationer med tilsvarende større VFO hjul,
kan det virke lille og lidt skrøbeligt på HB-1B,
specielt er placeringen på ovenpå kabinettet er

Fig. 4. Det justerbare MF filter
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noget man skal vende sig til. Med lidt øvelse går
det nu fint. Der er ikke en båndskift knap som
sådan, så der må man bruge nogle af de 30
hukommelser til at gemme ens favorit bånd/fre-
kvenser. 
Stationen er på forhånd programmeret med
nogle 'tilfældige' frekvenser i hvert af de 4 bånd,
så i praksis er det ikke det store problem.
Følsomheden virker OK. Den klassiske "hvis du
kan høre dem, kan du køre dem", kan omfor-
muleres til QRP sprog: 
Hvis de kan høre dig, kan du bestemt også høre
dem! 
Jeg har lyttet til mit eget signal med en anden
modtager og det lyder fint og rent, hvilket stem-
mer godt overens med de rapporter jeg har fået.
Lyden i højttaleren er god og forholdsvis ren,
dog kunne justering af lydstyrken godt være lidt
bedre og da ens sidetone er betragteligt krafti-
gere, sidder man tit med fingeren på volumen
potentiometeret. Der er lidt forvrængning at
spore ved høj volumen, men det er i praksis ikke
noget problem. Man har alligevel aldrig fuld
volumen på. 
Der er enkelte rapporter på eham, hvor folk har
haft problemer med at PA'en går i sving og
brænder af, hvis ens SWR er for dårligt, men det
er ikke noget jeg selv har oplevet.

I praksis er stationen dog mest beregnet til /P
brug og til det formål er det af vægthensyn mest
fordelagtigt at have antenner med, der er skåret
perfekt til frekvensen (så man kan undgå tuner),
så problemet (hvis det eksisterer) er nok ikke så
stort. 
Under alle omstændigheder er det en fordel
med en perfekt matchet antenne, hvis man kører
med så lav effekt, noget de fleste QRP opera-
tører sikkert kan nikke genkendende til.

Slutteligt kan jeg lige nævne S-meteret, der i
praksis er en række bjælker på displayet, der
vokser i takt med signalstyrken. Der er ingen tal-
udlæsning, så man må gætte sig lidt frem, men
da S9/S9+ er markeret med kraftigere bjælker, er
det ikke så stort et problem. 
Om meteret så er helt nøjagtigt, er en ganske
anden sag - det er det sikkert ikke. Igen, det
betyder ikke så meget, det vigtigste er at man
kommer i luften.

Fordele, ulemper, sammenligning med FT-817
Hidtil har jeg brugt en FT-817, når jeg var /P, så
det giver mening med en sammenligning af de
to stationer på et par basale punkter:

HB-1B FT-817
Vægt 400 gr 1,17 Kg
Strømforbrug (RX) 60 mA 450 mA
Justerbart IF filter CW filter er option

(ca. 1000 Kr)
Indbygget Keyer Kun nøgle indgang
4 Bånd (RX 3,2-16 MHz) HF, 6 m, VHF, UHF 

Derudover har FT-817, på papiret, en bedre mod-
tager (ca. 5 dB) og indbygget SWR meter.

Hvorfor HB-1B?
Ovenstående sammenligning leder mig til denne
artikels finale og konklusion, hvorfor skal man
anskaffe sig en HB-1B?
Ja som nævnt, er støj en af de ting man som
byboer er typisk plaget af. Specielt på de lave
bånd (40/80 m) har jeg sjældent under S6 i støj -
selv 20 m er til tider dårlig. 
Derudover er det vanskeligt at sætte ordentlige
antenner op, selv en dipol kan være et problem.
En måde at omgå dette på, er naturligvis at tage
væk, pakke tasken, en stol og en kande kaffe, og

Fig. 5. QRV i VE3 med HB-1B
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lave en 'ekspedition' udenfor byen. Til dette for-
mål er HB-1B perfekt. Den fylder og vejer meget
lidt og den er absolut kapabel til at få en 'on air'.
Bevares, man skal nok ikke regne med at vinde i
en DX pile-up, men med en dipol mellem et par
træer kan man række mange tusinde km, ja som-
metider længere.
Fra Canada kørte jeg på denne station adskillige
europæiske amatører og fik gode rapporter på
det. Det er værd at huske, at der altså kun er et
par S-graderss forskel på 100 W og 5 W. Faktisk
havde jeg på et tidspunkt en mindre pile-up. En
sjov oplevelse, når man selv pludseligt er en 'DX'
station. Jeg har også haft den med på en 3 dages
kanotur i Sverige og jeg kørte adskillige kontak-
ter langt nede i Europa.
Hvis man virkeligt vil dyrke det med at være
QRV/P, er der flere årlige arrangementer, ILLW
og QTTF er værd at nævne. 
Derudover er der SOTA (Summits on the Air),
hvor man gør det til en aktivitet at 'aktivere'
bjergtoppe verden over. Der er lavet en fin app
til smartphones om dette, og ja, vi har faktisk et
par 'toppe' i lille Danmark også.

Jeg vil slutte denne artikel med at ønske held og
lykke med /P operationerne og samtidigt vise et
billede af min nyligt anskaffede Pelican kasse,
som jeg har indrettet med det mest nødvendige
grej når man er /P med en HB-1B: 

Stationen, en batteripakke, en lille aktiv højtta-
ler (kan lades via USB), en  Elekraft T1 tuner samt
mine paddles/keyer fra Palm Radio. Kassen er
malet orange - sikkerhedsfarve naturligvis, den
er 100% vandtæt, vejer godt 2kg, og kan flyde
hvis det skulle blive nødvendigt. 

Et ekspempel på en god antenne til portabel
brug kan findes her:

http://trailfriendlyradio.blogspot.dk/2010/02/unt
anglable-twinlead-20-meter-dipole.html

Den udmærker sig ved ikke at kræve en tuner
(når den er trimmet korrekt) og man behøver
heller ikke at medbringe et langt antennekabel.

Fig. 6. Det komplette rejsekit i
Pelican kassen

OZ 2013 på CD
Pris som tidligere år 64,- kr. 

plus evt. porto og forsendelse

EDRs forlag 
www.edr.forlag  *   tlf. 66 15 65 11
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HF Contestkalender - Marts/April 2014 2014

Kilde: WA7BNM Contest Calender, http://www.hornucopia.com/contestcal/
Reglerne for de nævnte contester kan læses på ovenstående Internet link. 

Alle tider er i UTC, med mindre andet er angivet. 

Dato Tid Contest OZ omtale

Marts:
29-30 0000-2400 CQ WW WPX Contest, SSB 3/2014

April:
5-6 1500-1500 SP DX Contest
12-13 0700-1300 JIDX CW Contest
17 1200-1500 EDR Skærtorsdagstest 1. periode 3/2014
17 2000-2300 EDR Skærtorsdagstest 2. periode
18-19 2100-2100 Holyland DX Contest
19 0000-2359 TARA Skirmish Digital Prefix Contest
19-20 1200-2359 CQ Manchester Mineira DX Contest
19-20 2100-1700 YU DX Contest
26-27 0001-2359 10-10 Int. Spring Contest, Digital
26-27 1200-1200 SP DX RTTY Contest
26-27 1300-1259 Helvetia Contest

CContesting -
Conteststof -

Resultater
OZ3ABE, Peter Müller
Postboks 29, 3650 Ølstykke
Tlf. 26 81 81 81 
E-mail: OZ3ABE@edr.dk

Redaktion:

Fieldday 2014 forberedelserne starter nu. 
Foråret venter lige rundt om hjørnet. Det betyder sam-
tidig også, at det er nu EDR afdelingerne skal tage fat
på dette år's Fieldday i september måned. Meget tyder
på, at 2014 bliver et rigtig godt contest år, hvad udbre-
delsesforhold angår. Lad os håbe det holder til sep-
tember måned også. 
Husk sommerferien kommer hurtigere end vi tror, hvor
mange afdelinger kører med reduceret bemanding og
aktivitetsniveau. Når vi igen mødes i august måned, er
der ikke mange uger at gøre godt med, hvis der både
skal bygges antenner, måles på filtre og findes gode
operatører. 

Derfor er mit råd til EDR afdelinger med ambitioner
om at deltage i Fieldday 2014, allerede nu planlægger
"Fieldday forberedelses aftener" i det kommende klu-
baften program. Start med at tage en snak om, hvilken
målsætning og hvilke ambitioner i vil deltage med til
årets Fieldday. Der er jo meget stor forskel på den for-
beredelse man skal igang med efterfølgende, om prio-
riteten skal ligge på noget god mad og rigeligt med
rødvin til de møre bøffer, eller om det handler om at
opnå et top 3 resultat, eller en kombination af begge.
Det ene udelukker jo ikke det andet. Uanset hvilke
målsætninger og ambitioner i kommer frem til, så er
det fælles for alle, at det er disse aftalte målsætninger

der skal udgøre udgangspunktet for den forberedelse
der skal gennemføres allerede her i foråret. 

OZ2AR operatører holder pause. (Foto: OZ3ABE).

Start med at se på, hvad der skal til af udstyr og ope-
ratører for at indfri jeres målsætning. Se på om i
internt i klubben har de folk der skal til og om i har det
udstyr der skal til. Mangler der udstyr og/eller opera-
tører, så skal der lægges en plan for hvordan disse
fremskaffes. Skal der bygges antenner og filtre, skal
disse byggeprojekter igang meget hurtigt. Skal der fin-
des operatører skal disse findes og inviteres allerede
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nu. Aftal en aktivitetsplan i form af byggeaftener og
træningsaftener for operatørerne. Det er for sent at
påbegynde antenneprojekter eller operatørtræning i
august måned. 
Et andet godt råd er, at i sørger for at organisere jer i
afdelingen. Udpeg en overordnet leder af jeres Field-
day deltagelse. Dernæst udpeg det nødvendige antal
ansvarlige for de aktiviteter i starter op. Udpeg en
ansvarlig for at finde, invitere og træne jeres opera-
tører. Hvis i feks. er kommet frem til der skal bygges
nogle antenner og et par filtre, så udpeg en ansvarlig
for hver af disse byggeaktiviteter. Bemærk; med
ansvarlig menes ikke det er denne person der skal
bygge antennen eller filtrene, men blot sikre nogen
bliver sat igang med opgaven. Det er feks. den ansvar-
lige der skal indkalde til byggeaftener, og altid have
overblikket over den pågældende opgave. De udpege-
de ansvarlige og den overordnede leder skal løbende
holde en dialog om hvordan aktiviteterne skrider frem,
om de aftalte planer holder eller om der er behov for
at samles til en ændring eller revidering af de aftalte
planer. 
Hvis vi tager udgangspunkt i, at aktiviteterne vil stå
stille under sommerferien, så skal i inden i går på som-
merferie, gerne have afklaret alle udeståender
omkring valg af QTH, herunder have sikret nødvendi-
ge aftaler med ejerne af de marker i vil anvende, have
sikret booking af udstyr der skal lejes (campingvogne,
generatorer, lifte, etc. etc.). De aftalte byggeprojekter
skal være nået så langt, at næste skridt vil være tilpas-
ninger og justeringer. Filtre skal være bygget og mon-
teret, så august måned kan bruges i laboratoriet til
test, målinger og tilpasninger osv. osv. 
De sidste uger umiddelbart inden Fieldday weeken-
den, skal benyttes til fastlæggelse af hvordan i vil gri-
be selve Fielddayens 24 timer an. Det er her i skal føl-
ge lidt med i hvordan udbredelsesforholdene arter sig,
det er nu der skal fastlægges taktikter, vagtplaner skal
laves og de sidste udeståener skal klares. 
Disse tips og gode råd, er skrevet på et overordnet
plan. Den vil passe til nogen afdelinger, men måske
ramme lidt ved siden af for andre. Hvis i ønsker lidt
hjælp til, hvordan i skal gribe den kommende Fieldday
an med udgangspunkt i jeres egne konkrete målsæt-
ninger og ambitioner, så kommer jeg meget gerne ud
på en af jeres klubaftener, til en god Fieldday snak. 

Windows 7 og DOS baserede logprogrammer. 
De gode kendte og velfungerende DOS baserede log-
programmer til EDR's contester (herunder de månedli-
ge aktivitetstester), har mange steder problemer med
at blive afviklet når der er lagt Windows7 eller nyere
på PC'en. Jeg har selv problemer med at køre OZ8GW's
logprogrammer under Windows7 på min PC. 

Dette problem kan løses med et lille "DOS Simule-
ringsprogram" der hedder DOSBox. Programmet kan
downloades på Internetadressen :

http://www.dosbox.com.
Efter installation skal man blot starte programmet,

hvorefter skærmbilledet fig 2 dukker op. 
På dette tidspunkt kender programmet ingen drev-
betegnelser for de harddiske man måtte have liggende
på PC'en. Derfor skal vi som det første fortælle DOSBox
programmet, på hvilken harddisk vores logprogram-
mer ligger. Jeg har mine logprogrammer liggende på
D-drevet på min PC'en. 

Fig 2 DOSBox skærmbilledet ved opstart

Det fortæller jeg DOSBox programmet ved at skrive
følgende linje: 
MOUNT D D:\
Derefter kan jeg med almindelige DOS kommandoer
navigere rundt på min harddisk. Først skifter jeg til
harddisken ved at skrive "D:". Derefter går jeg ind i
biblioteket DOSBOX, hvor jeg har valgt at lægge mine
DOS programmer. Det gør jeg med kommandoen "CD
DOSBOX". 

Fig. 3

Nu kan jeg så anvende kommandoer som "DIR", for at
se indholdet af mit DOSBOX bibliotek. Programmet
startes ved at skrive navnet på det logprogram man vil
have startet. Bemærk, de gamle regler om maks. 8
karakter i filnavne også gælder her. Lange filnavne, vil
derfor fremtræde som forkortede med et "~" tegn.
Når dette beskrives på denne måde, kan det for nogle
lyde lidt besværligt. 
Det er det på ingen måde. Hvis man ofte har brug for
at starte et DOS program, så kan det hele automatise-
res, så man blot startet et link på Windows Skrivebor-
det som man er vant til. Derefter kan opstarten af
DOSBox, tildeling af drevbogstav og opstart af logpro-
gram automatiseres. Nu er dette ikke et DOS kursus, så
det vil række udover contestspaltens rammer, at kom-
me ind på hvordan det gøres. Det er en god og hurtig
løsning til at fortsætte anvendelsen af de gode DOS
programmer fra OZ8GW og TacLog, også på en Wind-
ows7 baseret PC eller nyere.

EDR Juletest 2013 Diplomer.
Resultatet af sidste års Jule- og Nytårsttest contester, er
nu lagt ud på EDR.DK under:
"Nyttige Oplysninger / Tester og Testregler / Testresul-
tater". 
Ved at klikke på "2013" i kolonnen "Jule/Nytårstest",
dukker resultatlisterne op. Deltagere der opnåede en
Top 3 placering, kan klikke på kaldesignalet, hvorefter
et PDF dokument åbnes med diplomet. Dette kan nu
sendes videre til din printer.
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CQ WPX 2014.
Tidspunkt & Mode

SSB: 29-30. marts 2014, 0000-2400z.
CW: 24-25. maj 2014, 0000-2400z

Bånd 10m, 15m, 20m, 40m, 80m, 160m.
Klasser Single Op. All Band (QRP/Low/High)

Single Op. Single Band (QRP/Low/High).
Single Op. Assisted All Band (QRP/Low/High)
Single Op. Assisted Single Band
(QRP/Low/High).
Multi Op. Single TX.
Multi Op. 2 TX.
Multi Op. Multi TX. 
Single Op. stationer må kun deltage i 36
timer.

Rapport RS(t)+QSO Nummer. (599001, 599002 etc.).
Point QSO med andet kontinent giver 6 point på

40m, 80m og 160m, og 3 point på 10m, 15m
og 20m. QSO med eget kontinent giver 2
point på 40m, 80m og 160m, og 1 point på
10m, 15m og 20m. QSO med eget land giver 1
point på alle bånd. 

Multiplier Hver kørt prefix tæller som multiplier.
Bemærk det gælder på tværs af alle bånd.
Dvs. det samme prefix kørt på flere bånd, tæl-
ler kun som én multiplier. 

Log Elektroniske logs kan enten sendes pr. email
til ssb@cqwpx.com eller uploades på adressen
http://www.cqwpx.com/logcheck/. Papirlogs
skal sendes til: SSB WPX Contest, P.O.Box 481,
New Carlisle, OH 45344, USA. 

Web http://www.cqwpx.com/rules.htm

Skærtorsdagstesten 2014
Radioamatører i OZ, OX, OY samt alle dansktalende
radioamatører i ethvert andet land inviteres til delta-
gelse i årets Skærtorsdagstest. Contesten arranges på
skift mellem Grønland, Færøerne og Danmark i nævn-
te rækkefølge. 
I 2014 arrangeres contesten af Danmark ved OZ5DX
som kontaktperson og logretter.

TidspunktSkærtorsdag d. 17. april 2014
1. periode: 12:00 - 15:00 UTC.
2. periode: 20:00 - 23:00 UTC. 

Bånd & Modes
CW: 1820, 3520, 7020, 14020, 21020 og 28020
kHz.
SSB: 1845, 3720, 7065/ 7165, 14180, 21180 og
28380 kHz.
RTTY: 1840, 3585, 7045, 14085, 21085 og
28085 kHz
(centerfrekvenser)

Klasser A - Single Operatør.
B - QRP.
C - Klub stationer og Multi Operatør stationer. 
D - SWL

Rapport RST + QSO Nummer.
Point Kun QSO'er udover eget land er point given-

de. Dvs. OZ-til-OZ QSO'er er ikke pointgiven-
de. Hver station må kontaktes 1 gang pr.
bånd pr. mode. 1 point pr. QSO på 20m, 2
point på 15m/40m, 3 point på 10m/80m og 4
point på 160m.

Log A4-format med dato, tid, mode, kaldesignal,
afsendt og modtaget kode samt points og
klasse. Desuden skal hver deltager selv regne
sine points ud. Elektroniske logs sendes som
email til oz5dx@adr.dk. 
Papirlogs sendes til Hans Pyndt, Kirstine-
bergparken 25, 4800 Nykøbing F. Loggen skal
være poststemplet senest 1 måned efter con-
testen, dvs. 17. maj 2014. 

Operatør og QTH tilmelding til OZ1HQ.
I år afholdes årets IARU HF Championship Contest i
weekenden 12-13. juli 2014. I år bliver det samtidig
med WRTC mesterskaberne (se tidligere OZ), som vil
give ekstra meget aktivitet på båndene. Det er her vi
fra OZ deltager med kaldesignalet OZ1HQ. Sidste år fik
vi et rigtig flot resultat, som nr. 21 ud af 64 HQ søster-
organisationer til EDR, samtidig blev vi den bedste HQ
station i Skandinavien. Resultatet fra 2013 for HQ sta-
tionerne er gengivet længere fremme i denne måneds
spalte. Tilmeldingen til dette års contest er allerede
begyndt. Hvis du har mulighed for at deltage i denne
weekend, eller du har mulighed for at byde ind med
en god QTH med store antenner, så skynd dig at tage
kontakt til OZ0J Jørgen, som igen i år vil koordinere
EDR's deltagelse i denne contest som OZ1HQ. Jørgen
vil i et senere OZ bringe et mere konkret oplæg til
årets deltagelse. 

SAC SSB 2013

Single Op. High Power:
Call Band QSO Points Mult. Score 

1. OZ1ADL ALL 1.286 3.303 195 644.085
2. OU4O ALL 985 2.458 173 425.234
3. OZ2PBS ALL 986 2.325 165 383.625
4. 5Q2J ALL 914 2.123 162 343.926
5. OZ4MD ALL 789 1.992 155 308.760
6. OZ0J ALL 812 1.855 156 289.380
7. OZ1DJJ ALL 333 897 100 89.700
8. OV0V ALL 287 660 79 52.140
9. OZ8PG ALL 250 592 78 46.176
10. OZ1HHH ALL 253 528 82 43.296
11. OZ1IKY ALL 216 526 67 35.242
12. OZ1JTE ALL 171 419 50 20.950
13. OZ1OP ALL 106 256 39 9.984
14. OZ7EA ALL 38 82 31 2.542
15. OZ8GW ALL 22 45 17 765
16. 5P2E ALL 18 39 13 507
1. OZ7EDR 10M 182 506 41 20.746
1. OZ1JVX 15M 59 129 17 2.193
2. OV2V 15M 19 44 11 484
1. OZ1ZD 20M 562 1.265 57 72.105
1. OV9A 40M 221 450 32 14.400
1. OZ30EU 80M 202 409 35 14.315

Single Op. Low Power:

Call Band QSO Points Mult. Score 
1. OZ11A ALL 868 2.046 128 261.888
2. OZ4VW ALL 712 1.664 147 244.608
3. OZ7IS ALL 374 849 102 86.598
4. OZ1KKH ALL 319 693 95 65.835
5. OZ4NA ALL 315 664 92 61.088
6. OZ8ZS ALL 296 623 94 58.562

Conteststof

Resultater
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7. OZ5RF ALL 273 571 65 37.115
8. OZ3SM ALL 194 426 74 31.524
9. OU8A ALL 192 399 61 24.339
10. OZ2ELA ALL 176 362 51 18.462
11. OZ1KVM ALL 125 277 66 18.282
12. OZ9V ALL 115 255 59 15.045
13. OZ1XV ALL 112 233 43 10.019
14. OZ6VC ALL 61 131 30 3.930
15. OU5W ALL 47 96 29 2.784
16. OZ1JFK ALL 48 110 24 2.640
17. OZ2PJ ALL 42 108 20 2.160
18. OZ7AEI ALL 33 66 22 1.452
19. OZ9URA ALL 28 56 19 1.064
20. OZ1DGQ ALL 24 54 14 756
21. OZ4QX ALL 17 34 14 476

Single Op. QRP:

Call Band QSO Points Mult. Score 
1. OZ7BQ ALL 25 53 20 1.060

Multi Op. Single TX (og Single Assisted):

Call QSO Points Mult. Score 
1 OZ5ESB 1.041 2.664 164 436.896
(Op. OZ1INN OZ4AFQ OZ4ABH OZ1CWP)

2 OZ7KJ 824 1.975 157 310.075
(Op. OZ3MC OZ7MKS OZ4AGH)

3 OZ7HAM 689 1.578 144 227.232
(Op. OZ1FJB OZ1ETA)

4 OZ7UV 21 49 13 637
(Op. OZ7UV). 

IARU HQ 2013. 
Call Score Plac. Call Score

1. DAØHQ 26.011.224 33. XR3HQ 4.035.060
2. EFØHQ 25.769.500 34. UN1HQ 3.989.466
3. TMØHQ 24.434.251 35. ZW2HQ 3.954.375
4. R3HQ 23.238.744 36. Z3ØHQ 3.483.032
5. OL3HQ 21.194.068 37. B5HQ 3.398.164
6. SNØHQ 21.034.804 38. ES9A 3.315.786
7. GR2HQ 20.903.985 39. SK9HQ 3.174.125
8. S5ØHQ 19.662.008 40. OPØHQ 2.662.044
9. 9A28HQ 19.542.000 41. 7TØHQ 1.668.744
10. IOØH 19.403.338 42. DXØHQ 1.634.685
11. YTØHQ 19.094.520 43. T49C 1.394.109
12. EM5HQ 15.615.063 44. TC3HQ 1.229.472
13. YRØHQ 15.002.030 45. VA3RAC 1.223.017
14. LRØØF 14.968.670 46. ZL6HQ 1.206.478
15. HGØHQ 14.355.550 47. ZF1A 902.325
16. OE1A 13.394.079 48. BMØHQ 792.582
17. PA6HQ 12.445.286 49. YEØHQ 769.239
18. E7HQ 12.318.045 50. 4K1HQ 596.484
19. LYØHQ 11.832.168 51. XE1LM 593.475
20. LZ7HQ 11.627.916 52. HK3LR 550.784
21. OZ1HQ 10.969.758 53. ET3AA 366.685
22. HB9HQ 10.741.159 54. JU1HQ 291.118
23. NU1AW 9.127.010 55. HBØHQ 281.880
24. W1AW 8.762.698 56. XVØHQ 231.686
25. SXØHQ 8.396.658 57. CT1ETK 178.885
26. LN2HQ 7.532.265 58. SU1SK 69.325
27. YL4HQ 7.231.432 59. ZS9HQ 29.040
28. ER7HQ 6.970.340 60. VK5WIA 16.328
29. 8NØHQ 6.077.207 61. VR2HK 3.220
30. CX1AA 5.695.976 62. HI8RCD 1.755
31. OH2HQ 5.458.153 63. 9M4DXX 84
32. EW5HQ 4.727.910 64. I2VGW 36

Vy 73, OZ3ABE / OV0V, Peter.
http://www.facebook.com/ozcontest

SAC Scandinavian Cup 2013 (Landskampen)

Land CW Logs SSB logs Total logs CW score SSB score Total score
1 Finland 101 119 220 24.990.886 20.914.421 45.905.307
2 Sverige 104 114 218 22.487.581 15.085.800 37.573.381
3 Norge 27 48 75 7.066.883 5.445.404 12.512.287
4 Danmark 31 48 79 6.889.490 4.745.082 11.634.572
5 Ålandsøerne 3 4 7 3.531.035 2.616.746 6.147.781
6 Svalbard 1 1 2 196.144 128.742 324.886
7 Island 4 2 6 210.821 93.628 304.449
8 Grønland 1 1 2 60 181.134 181.194
9 Færøerne. 1 0 1 1.869 0 1.869

Koaksialkabel til ethvert formål:
H125 Et tyndt 75 ohm kabel  6. kr. /meter

Det tynde til middel effekt:
H155 Et tyndt 50 ohms kabel. til middel effekt 9,25 kr. /meter

Et bedre tyndt kabel:
H2007 Et  50 ohms kabel bedre data end H155 18,25 kr/meter

Kablerne til de store effekter og med de små tab:
H1000 Et tykt 50 ohms kabel 26,20 kr/meter
H1001 Et tykt 50 ohms kabel 26,20 kr/meter

Se yderligere data mv. på: www.edr-forlag.dk

Radioamatørernes Forlag * Klokkestøbervej 11 * 5230 Odense M * tlf. 66 15 65 11

3 - 2014.qxd  01-03-2014  13:14  Side 138



OZ Marts 2014____________________________________________________________________________ 139

HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, Lind, 7400 Herning
Tlf.: 24 24 87 01
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest februat 2014 

CW Points Multi Score
1 OZ4QX 99 26 2574
2 OZ1IVA 68 21 1428
3 OZ1LBG 60 22 1320
4 OZ1LQO 54 21 1134
5 OZ4CG 54 20 1080
6 OZ1LJ 45 14 630
7 OZ6KS 21 9 189

Klub CW
1 OZ7KJ 108 30 3240
2 OZ8SMA 61 19 1159

SSB
1 OZ2PBS 211 32 6752
2 OZ3TT 201 32 6432
3 OZ7MKS 176 35 6160
4 OZ4NA 180 34 6120
5 OZ5RF 187 32 5984

OZ1XV 187 32 5984
7 OZ1FHU 151 34 5134
8 OZ8DK 157 32 5024
9 OZ1IWJ 151 33 4983

10 OZ0ST 171 29 4959
11 OZ6KH 154 32 4928
12 OZ1GX 156 31 4836
13 OZ4QX 137 32 4384
14 OZ8IE 135 29 3915
15 OZ5VY 114 29 3306
16 OZ1IVA 109 28 3052
17 OZ5XT 104 29 3016
18 OZ4FZ 96 29 2784
19 OZ5HZ 82 25 2050
20 OZ1IVQ 76 25 1900
21 OZ4CO 86 22 1892
22 OZ1LJ 63 21 1323
23 OZ1AWG 56 19 1064
24 OZ4ACH 50 16 800
25 OZ7SH 24 8 192

Klub SSB
1 OZ7KJ 214 35 7490
2 OZ5GX 165 30 4950
3 OZ4VBG 151 30 4530
4 OZ8SMA 144 30 4320

QRP CW
1 OZ9VA 86 20 1720
2 OZ1GX 78 22 1716
3 OZ1IKW 67 19 1273
4 5P5QRP 60 16 960

5 OZ3AAA 36 12 432
6 OZ9KC 16 5 80

QRP SSB
1 OZ5N 166 27 4482
2 OZ1IKW 132 22 2904
3 5Q5P 69 18 1242
4 5P1B 37 11 407

10m. aktivitetstest februar 2014

Klasse A. CW
QSOer Loc Score

1 OZ7KJ 12 12 51620
2 OZ1GX 6 5 15678
3 OZ2OS 2 2 8504
4 OZ3EDR 5 4 8473
5 OZ8SMA 3 3 8341
6 OZ4QX 3 2 1047
7 OZ3EN 1 1 542
8 OZ9G 2 1 510
9 OZ1AOO 2 1 505

Klasse B. SSB
1 OZ7KJ 9 4 3739
2 OZ1GX 8 3 2141
3 OZ2XH 6 3 1865
4 OZ9HMN 6 2 1251
5 OZ4NA 4 2 1220
6 OZ8SA 4 2 1190
7 OZ3EDR 4 1 688
8 OZ8SMA 1 1 604

Klasse C. FM
1 OZ1GX 4 2 1226
2 OZ7KJ 4 2 1161
3 OZ9HMN 3 2 1113
4 OZ2XH 3 1 700
5 OZ3EDR 2 1 584

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 OZ7KJ 51620 3739 1161 0 56520
2 OZ1GX 15678 2141 1226 0 19045
3 OZ3EDR 8473 688 584 0 9745
4 OZ8SMA 8341 604 0 0 8945
5 OZ2XH 0 1865 700 0 2565
6 OZ9HMN 0 1251 1113 0 2364

OZ4QX, Peter: Så er vi startet igen, og der var da en
god deltagelse. Rigtig hyggeligt at dyste igen.
OZ1LJ, Leif: Hermed testresultatet for denne gang.
Ikke det store sus, der var en del qsb, men det gik jo

3 - 2014.qxd  01-03-2014  13:14  Side 139



140 ____________________________________________________________________________ OZ Marts 2014

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

alligevel. Så må vi håbe på bedre hel næste gang-
OZ5GX Sæby afd: Her har du så  OZ5GX`s  log for
februar testen 2014, en test med meget svingende for-
hold, men vi kunne da hører de fleste stationer, tror vi,
trods meget qrm fra kraftigere stationer.
OZ9KC, Knud: Forholdene var ret vanskelige, så det var
dejligt at høre dig som qrp, det blev dog kun til den
ene qso hvor du var meget svag, senere hørte jeg dig
flere gange med S 9, men da kunne jeg ikke være med,
man bestem mere jo ikke altid selv hvor ens effekt skal
bevæge sig hen.
OZ9VA Arne: Glædeligt, at du også vil køre med i QRP-
afdelingen, det giver lidt mere konkurrence. Hermed
min log for gårsdagens test. Lidt op og ned: 3. periode
var fin; til gengæld synes jeg at signalerne næsten
fadede ud i starten af 4. periode.
OZ5N, Steen: Mange deltagere - gode forhold, med et
lille dyk i signalstyrkerne i tredje periode - det rettede
sig dog i sidste periode, hvor der var rigtig gang i den
igen. Og så en hyggesnak efter at testen var forbi - det
skulle nogle flere dyrke!
OZ1FHU, Preben: Det gik bedre, end nogensinde, men
jeg må se om jeg kan finde ud af at komme væk fra
støjen.  Mistede i hvert tilfælde 1 qso fordi jeg ikke fik
den igennem støjen, men kun at det var en qrp
OZ4CG, Carsten: Hermed min log for dagens aktivitets-
test.  Ærgerligt nok kom jeg ikke i gang fra testens
start p.g.a. telefon-QRM, og i det sidste kvarter fadede
signalerne ud, så det var svært at høre noget overho-
vedet!  Derfor det lidt "magre" resultat!   Jeg hørte
heller ikke dine QRP-signaler, så du er altså ikke med i
loggen! Nå - jeg håber på bedre held næste gang!
OZ4VBG Viborg afd: Jeg vil prøve her i 2014 at støve
OZ4VBG's call lidt af, så hvis jeg hoster lidt er det der-
for. Med venlig hilsen OZ9HMN Heine.
5Q5P, Per. Havde vanskelige forhold i dag. QRN, PS,er
og LED pærer i nabolaget gav til tider støj på 9+ 10 db!
5P1B, Kim:  Godt nok en kamp når man er QRP!
OZ1LQO, Søren: Det gik fint i de første perioder, jeg fik
endda kørt et par QRP stationer inde fra 8000C, helt
sikkert fordi jeg bruger tidligere nævnte QRM elemi-
nator (uden den har jeg S9 støj..). Derudover er mit set-
up en 20m tråd i baggården med en AH-4 Tuner og
50W pwr. Sidste periode døde desværre helt i min

ende, måske kunne man høre mig kalde, men jeg hør-
te absolut ingenting.
OZ1IKW, Niels: Denne gang 100 milliwatt på CW til en
halv dipol (1x25 meter). Resterende dipol afstemt som
longwire med 9 meter fødetråd fra den nedfaldne
halvdel som modvægt. TX/RX: Elecraft K2. På SSB 5
watt.

Kommentarerne i de indsendte log kan sammenfattes
til - meget fin deltagelse. For nogen deltagere meget
svingende forhold og støj af forskellig art -. Ja det er
ikke nemt at være testdeltager. Det kræver fuld kon-
centration under hele testen og så lytte efter det man
gerne VIL høre og prøve at lukke alt andet ude.
Indrømmet - det kan være svært. Hvad forholdene
angår, ja så er det jo ikke lige meget om man bor inde
midt i Århus eller langt ude på landet. Det kan være
som forskellen på nat og dag. 
I denne måneds test har jeg bemærket usædvanlig
mange manglende log fra deltagere. Det er lidt trist
for dem der får trukket point fordi stationen ikke fin-
des i 5 forskellige log. Jeg vil opfordre til at man sen-
der log ind uanset om der er kun er kørt 4-5 stationer
eller 50 stationer. Det er pære let. Send pr mail eller pr
"Snailmail" på et stykke papir med pointudregning.
Regler kan findes på EDR's hjemmeside.
I 10 meter testen troede vi lige at NU var det nu vi skul-
le lave et stort resultat. Det lovede fint i CW og i star-
ten af SSB, men AK-AK. 10 minutter ind i SSB-afdelin-
gen var det slut. Så kunne vi bare sidde at håbe på at
det kom op igen, hvad det så desværre ikke gjorde.
Det var lykkes nogle af deltagerne at køre W100AW på
CW = Maxim Memorial Station at ARRL HQ. Fejring af
ARRL's 100 års fødselsdag. Gå ind på QRZ.com og skriv
callet i søgefeltet, og få hele historien.
Slut for denne gang. Hovedredaktøren opfordrer til at
jeg og andre skal begrænse os når vi skriver i OZ, så det
gør jeg så med dette lille indlæg i spalten denne gang.
Vi høres igen i april. Torsdag den 3. til 10 meter test og
den 6. til 80 meter testen.

Vy 73 de
Gunnar, OZ1GX

Støt vore annoncører - de støtter os -
og husk at sige, 

at du så annoncen i OZ
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Diplomjagten
OZ1DYI, Svend Larsen, 
Bakkevej 33, 
6700 Esbjerg
E-mail: oz1dyi@edr.dk

Redaktion:

W.A.P. - W.A.D.A.
Worldwide Antartic Program - Worked All Directory

Award.

1) A.R.I. (Italiens Amateur Radio Organisation) udste-
der med start 1. januar 2005 til alle amatører og
SWLs W.A.P. - W.A.D.A. awards.

2) For at få diplomet (udgives kun i en kategori) må
ansøgeren bevise at have haft kontakt med og
bekræftet med QSL-kort, mindst 10 forskellige
Baser, tilhørende mindst 3 forskellige nationer, i.h.t.
W.A.P. Directory, for Antartic, Peri & Sub Antartic
localities and Austral Territories.

3) Kontakter kan laves i.h.t. reglerne for radioama-
tører, med enhver sender mode og bånd, derfor på
båndene 2 til 160 meter og på SSB, CW, RTTY & Digi-
modes.

4) Kontakter fra 15. november 1945 og fremefter tæl-
ler.

Der er mange oplysninger vedrørende dette diplom -
gå derfor ind på deres officielle hjemmeside: 

http://www.waponline.it 
Her findes bl.a. en database til fri download.

Diploma Faros Chilenos (ny 2014)
Udstedes af de Chilenske radioamatører for kontakt
med stationer der opererer i nærheden af  eller i de
Chilenske fyrtårne, efter 1. januar 2004.
20 fyrtårne behøves for basisdiplomet, og der er end-
orsements for hver yderligere gruppe på 10.
Gebyret er 10 USD.
Interner: http://www.federachi.cl/index.php/concurs-
os/26-diplma-faros-chilenos 

Liste over de Chilenske fyrtårne:
EXTREMO MOLO DE ABRIGO ARICA / CHI 058  23°39'S
70°24'W
CONCORDIA DIRECTIONAL CHI 101  18°20'S 70°22'W
ARICA BREAKWATER HEAD CHI 059  18°28'S 70°20'W

BAHÍA FÉLIX CHI 003  52°57'S 74°04'W
BAHIA GREGG CHI 033  51°50'S 73°51'W
BAHIA PORVENIR (Strait of Magellan) CHI 034  53°19'S
70°28'W
BANCO BELEN CHI 035  36°42'S 73°05'W
CABEZO MUELLE PRAT (Strait of Magellan) CHI 078
53°10'S 70°54'W
CABO CARRANZA CHI 005  35°35'S 72°37'W
CABO DE HORNOS (Cape Horn) CHI 006  55°59'S
67°16'W
CABO ESPÍRITU SANTO CHI 007  52°40'S 68°36'W
CABO POSESION (Strait of Magellan) CHI 036  52°18'S
68°28'W
CABO QUEDAL CHI 008  40°59'S 73°56'W
CABO RAPER CHI 009  46°50'S 75.637W
CABO SAN ISIDRO CHI 010  53°48'S 71°12'W
CALETA ARDLEY CHI 004  62°11'S 58°55'W
CALETA COLOSO CHI 037  23°45'S 70°28'W
CERRO CONO (Strait of Magellan) CHI 038  52°40'S
70°23'W
COFRADÍA NÁUTICA CHI 079  33°22'S 71°42'W
CONCORDIA DIRECTIONAL /ARICA CHI 101  18°20'S
70°22'W
CONDELL / PUNTA GRUESA CHI 069  20°22'S 70°11'W
MOLO DE ABRIGO/ ANTOFAGASTA HUASCO CHI 058
23°39'S 70°24'W
IQUIQUE SOUTH BREAKWATER CHI 082  20°12'S
70°10'W
ISLA AUCHILU CHI 039  45°20'S 74°34'W
ISLA BARLOVENTO CHI 040  54°56'S 67°20'W
ISLA BONDUCA CHI 041  50°56'S 74°17'W
ISLA BURNT CHI 083  54°44'S 71°16'W
ISLA CHANARAL CHI 042  29°02'S 71°35'W
ISLA CHAULINEC CHI 084  42°39'S 73°15'W
ISLA CUTLER CHI 085  52°15'S 73°39'W
ISLA GODDARD CHI 019  55°04'S 70°09'W
ISLA GONZALO O DIEGO RAMIREZ CHI 020  56°31'S
68°42'W
ISLA GUAFO CHI 021  43°34'S 74°49'W ISLA HORNOS /
MONUMENTAL CABO DE HORNOS CHI 030  55°58'S
67°13'W
ISLA INOCENTES CHI 086  50°33'S 74°50'W
ISLA M. RODRIGUEZ CHI 023  52°45'S 73°48'W
ISLA MAGDALENA (Strait of Magellan) CHI 031  52°55'S
70°35'W
ISLA MASON CHI 043  49°39'S 74°21'W
ISLA MEDIO CHI 044  50°06'S 74°48'W
ISLA MOCHA CHI 024  38°22'S 73°55'W
ISLA QUEÑA CHI 087  51°49'S 73°42'W
ISLA QUEULLIN CHI 045  41°53'S 72°57'E
ISLA QUIRIQUINA CHI 025  36°37'S 73°02'W
ISLA ROBINSON CRUSOE CHI 046  33°37'S 78°50'W
ISLA RUPERT (Strait of Magellan) CHI 047  53°39'S
72°12'W
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ISLA SAN PEDRO CHI 026  47°45'S 74°53'W
ISLA SANTA MARÍA CHI 027 3 7°00'S 73°32'W
ISLA STATFORD CHI 048  50°12'S 74°48'W
ISLA TABON CHI 049  41°55'S 73°10'W
ISLA VIVIAN (Strait of Magellan) CHI 050  53°09'S
71°50'W
ISLAS CLAVEL (Strait of Magellan) CHI 051  54°25'S
72°00'W
ISLOTE BLANCO CHI 052  22°06'S 70°13'W
ISLOTE CAYO BLANCO CHI 053  44°47'S 73°32'W
ISLOTE COHORN CHI 011  53°33'S 72°20'W
ISLOTE DIRECCION CHI 054  48°42'S 74°26'W
ISLOTE EVANGELISTAS CHI 017  52°23'S 75°05'W
ISLOTE FAIRWAY (Strait of Magellan) CHI 055  52°44'S
73°47'W
ISLOTE LOCOS CHI 056  43°59'S 73°27'W
ISLOTE POLLO CHI 088  52°23'S 73°41'W
LA CONCORDIA CHI 057  18°21'S 70°22'W
MONUMENTAL CABO DE HORNOS / ISLA HORNOS CHI
030  55°58'S 67°13'W
MONUMENTAL CHAÑARAL CHI 090  26°21'S 70°38'W
MONUMENTAL LA SERENA CHI 002  29°54'S 71°17'W
MORRO NIEBLA II CHI 060  39°52'S 73°24'W
MUELLE POLICARPO TORO CHI 091  33°35'S 71°37'W
MUELLE PUERTO CORONEL CHI 092  37°02'S 73°09'W
PENINSULA ALACRAN CHI 061  18°29'S 70°20'W
PENÍNSULA BRECKNOCK (Strait of Magellan) CHI 093
54°38'S 71°45'W
PENÍNSULA GUACOLDA CHI 094  28°28'S 71°15'W
PENÍNSULA LOS MOLLES CHI 022  32°46'S 71°32'W
PENÍNSULA SERRANO CHI 095  20°12'S 70°10'W
PUERTO EDEN CHI 032  48°58'S 74°32'W
PUERTO SAN ANTONIO / PUNTA PANUL CHI 073
33°34'S 71°38'W
PUNTA ACHURRA CHI 062  26°18'S 70°41'W
PUNTA ANGAMOS CHI 096  23°02'S 70°31'W
PUNTA ÁNGELES CHI 001  33°01'S 71°37'W
PUNTA ARENAS (Strait of Magellan) CHI 063  53°07'S
70°54'W
PUNTA BAXA (Strait of Magellan) CHI 064  52°36'S
69°36'W
PUNTA CALDERA CHI 065  27°03'S 70°52'W
PUNTA CHULAO CHI 066  42°19'W 72°50'W
PUNTA CONCON CHI 012  32°55'S 71°33'W
PUNTA CORK (Isla Brinkley) CHI 067  52°00'S 73°40'W
PUNTA CORONA CHI 013  41°43'S 73°53'W
PUNTA CURAUMILLAS CHI 014  33°06'S 71°44'W
PUNTA DELGADA (Strait of Magellan) CHI 015  52°30'S
69°34'W
PUNTA DUNGENESS (Strait of Magellan) CHI 016
52°25'S 68°26'W
PUNTA DUPRAT CHI 068  33°02'S 71°37'W
UNTA GALERA CHI 018  40°00'S 73°48'W
PUNTA GRUESA/ CONDELL CHI 069  20°22'S 70°11'W
PUNTA GUALPEN CHI 070  36°45'S 73°11'W
PUNTA LUTRIN CHI 071  37°06'S 73°10'W
PUNTA MOSTACILLA CHI 072  29°27'S 71°20'W
PUNTA OBSERVATORIO CHI 097  54°49'S 68°18'W
PUNTA PANUL / PUERTO SAN ANTONIO CHI 073
33°34'S 71°38'W
PUNTA PORPOISE CHI 074  50°44'S 74°31'W
PUNTA TETAS CHI 075  23°31'N 70°38'W
PUNTA TOPOCALMA CHI 076  34°09'S 72°01'W
PUNTA TORTUGA CHI 077  29°56'S 71°21'W
PUNTA TOTORALILLO CHI 028  30°05'S 71°22'W
PUNTA TUCAPEL CHI 029  37°40'S 73°40'W
PUNTA TUMBES CHI 099  36°37'S 73°07'W

Trophy F2KZ
Kontakt stationære radioamatører i Departement Pas
de Calais. (der er omkring 260). SWL er OK.
Kontakter fra 1. januar 2012 er gyldige - alle bånd og
modes er gyldige.
Basisdiplomet kræver 20 point og med en guldstjerne
endorsement for hvet tillægspoint med et maximum af
5 stjerner (270 point eller mere).

Point:
5 point for kontakt med bestyrelsen i ARA62.
4 point for en direkte QSO eller via repeter F1ZFM med
et medlem af ARA62.
3 point for kontakt via et andet relæ end F1ZFM med
et medlem af ARA62.
2 point for en direkte kontakt eller via F1ZFM med OM
indbygger i ARA62.
1 point for en kontakt via et andet relæ end F1ZFM
med OM indbygger i ARA62.
Send ansøgning og gebyr til: RADIO CLUB CSRAL, 14
Rue Des Martyrs, Lillers 62190 Frankrig.
Internet: http://www.ara62.f1psh.info/index.php/servi-
ces/dipomes/188-trophee-f2kz 

God jagt

Fra årets Vildsundmarked.
Ca. 50 havde fundet vej til Vildsund, en dag hvor

"meget fint" radiogrej skiftede ejer til små priser.
Omsætningen blev i omegnen af 7000 kr. Nogenlunde
som tidligere.

På billedet overrækker undertegnede Field-day poka-
len til OZ0BB Bjarne fra OZ7MOR afd. 

OZ3MC, Martin

OZ spot
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DX-ing og DX-nyt
OZ8BZ Benny Hansen
Kløvervangen 18
8541 Skødstrup
E-mail: OZ8BZ@edr.dk

Redaktion:

Den største begivenhed den sidste månes tid var abso-
lut ekspeditionen til Amsterdam isl. 

Der var massiv pile-up lige fra starten.  Min cw skimmer
detekterede mere end 250 stationer i pile-uppen og så
gik den i mætning, så den fik jeg ikke megen glæde af.
(Mere om cw-skimmer til DX i et kommende nummer).
Vi var begunstigede med gode forhold, f. eks den 7.
februar var SFI 178 og solplettallet 241, så de kom
igennem på alle bånd med et kraftigt signal. 

De lyttede over et stort område og med den massive
pile-up, var det rigtig svært at komme igennem, men
til trods for dette kørte mere end  100 oz-ere dem og
havde i alt  675 qso-er. Det er meget imponerende, jeg
har aldrig set så mange OZ qso-er før for en ekspediti-
on til et så sjældent sted; en overraskende høj interes-
se for DX-ing.  I alt kørte de 170107 qso-er med 36311
forskellige kaldesignaler.
Jeg ville først koncentrere mig om de bånd, hvor jeg
manglede dem.  Jeg var så heldig at komme igennem
første gang, de kunne høres på 80 m og da de kom i
gang på 160 m, var jeg også igennem her den første
aften, hvor de kørte 500 stationer (et stykke tid efter
OZ1LO og OZ7YY). På 30 m forsøgte jeg mig også, her
blev der brugt noget tid, men det lykkedes da. Så var
der 40 m tilbage og det var meget svært. Der var
enormt mange jammere, der gjorde livet surt for de
øvrige og  min dipol til 40 m har jo en for høj
udstrålingsvinkel. Jeg forsøgte at sætte en GP op, men
de var altid svagere på den end på dipolen, så jeg tur-

de ikke anvende den. Det lykkedes dog til sidst at kom-
me igennem helt oppe i udkanten af pile-uppen lørdag
den 7. Efter dette og da pile -uppen havde lagt sig
noget, gav jeg mig til at køre en qso på de andre bånd.
20 m nåede jeg dog aldrig.

UA4WHX Vlad
"World travleren" Vlad  er igen på tur, denne gang i
Sydamerika fra Chile´s øer. Han startede i december
2013 og er aktiv fra hver ø 4-5 dage. Han fortæller
aldrig om sine planer, så hver gang han går qrt, er det
altid spændende at høre, hvor han dukker op næste
gang. Ud over rene IOTA øer har han også besøgt CE9
South Shetland og CE0 Juan Fernandez. Hvornår han
stopper sin tur er ukendt, men han er nok gået QRT,
når dette læses. Han lytter knald godt og er rimelig let
at køre, så jeg har da fået et par nye IOTA-er.

YB-erne er meget flittige på IOTA fronten.
De har 56 øer, der tæller til IOTA. Mange af dem er
sjældne og nogle har aldrig været aktiveret. Det bliver
næsten til nye hver måned. De seneste aktiviteter har
været: 
YB4IR/8 OC-272 Kørt af 0% af Iota Jægerne
YF1AR/8 OC-273 Kørt af 0% af Iota Jægerne
YB4IR/8 OC-145 Kørt af 12,2% af Iota Jægerne
YB8XM/P OC-224 Kørt af 12,1% af Iota Jægerne
YB8RW/P OC-209 Kørt af 13,6% af Iota Jægerne

Reunion TO7TT

OZ1IKY Kenneth var taget på ekspedition til Reunion
isl. med et fransk ledet Team. De kørte rigtig mange
qso-er på alle bånd og der var stor pile-up på de lave
bånd. Jeg kørte dem den første aften på 160m og det
gav mig et nyt land til DXCC challenge. Efterfølgende
kørte jeg også en qso med dem på de øvrige bånd. 
De var meget hurtige , oploadede daglig til LOTW, så
qso-erne blev straks bekræftet;  samt til Clublog, så
man kunne følge med i, hvem der havde kørt dem. Før
ekspeditionen var slut, kunne man så bestille sine qsl-
kort via OQRS.
De kørte i alt 49367 qso-er med 15501 forskellige calls
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heraf 638 qso-er med Danmark af over 100 OZ-ere.
Kenneth holder nok et foredrag om turen.

IOTA
Jeg har flere gange omtalt IOTA, nu vil jeg gennemgå
det lidt nærmere.
IOTA blev startet for mange år siden af en engelsk lyt-
teramatør, Geoff Watts. (Han udgav også en af de
første nyheds bulletiner; den blev udsendt hver uge
med snailmail). Han definerede vidst selv reglerne for,
hvad der gjaldt som en ø, der talte til IOTA .  Aktivite-
ten blev populær og voksede støt år for år. Da Geoff
var blevet en ældre herre, var IOTA blevet så succes-
fuld, at RSGB overtog videreførelsen og i dag er det
den næst største DX aktivitet efter DXCC. Enkelte
mener sågar, at det er afløseren for DXCC. Det tror jeg
nu ikke.
IOTA styres af RSGB  v. G3KMA. Der udgives et IOTA
Directory, hvor stort set alle verdens øer er opført og
hvilken IOTA gruppe de tilhører. IOTA programmet har
en meget fin hjemmeside: http://www.rsgbiota.org/,
hvor indtastning af qsl- kort til opdatering af score
også foregår. Første gang man logger ind til dette, skal
man registrere sig. Det er gratis.
De fleste DX nyhedsbulletiner bringer IOTA nyheder på
lige fod med de traditionelle DX nyheder.  Der er stort
set ingen mammut IOTA ekspeditioner, oftest er de
meget primitive med få personer involveret, men det
gør det da spændende at køre dem.
En af de mere spektakulære ekspeditioner var VE3LYC
Cezar´s ekspedition til Esconda isl. SA-096 sidste år sam-
men med en lokal amatør LU5WW Alex.  Da båden var
i nærheden af øen, svømmede de i stærk modstrøm
mod land og slæbte udstyret med sig. Inden de havde
fået alt udstyret ind, var der problemer med båden. De
slæbte derfor det udstyr, der var kommet ind godt op
fra stranden og returnerede til båden, hvorefter de sej-
lede tilbage til fastlandet. Næste dag prøvede de igen.
De havde taget reserveudstyr med og forstærket hol-
det med PA3EXX Johan og LU4WMM Miguel, men da
de ankom på øen efter at være svømmet ind igen,
opdagede de, at alt udstyret var væk. Det var simpelt-
hen blevet skyllet i havet af tidevandet.

QSL kortet fra SA-96

Nu blev alt reserveudstyr så hentet ind fra båden og
slæbt ind på stranden. De ville klatre op til toppen af
øen, men mødte aggressive søløver, som de måtte
"kæmpe" imod, men op kom de.
Da de nåede toppen var det blevet mørkt, så de måtte
bruge hovedlamper til at sætte udstyret og lejren op
med. En wire GP blev rejst som antenne. Teamet gik nu

i luften; en mand sad ude i fri luft og kørte qso-er,
mens en anden sørgede for at holde søløverne på
afstand; resten hvilede sig i et lille læ-telt .
I løbet af 17 timer lavede de 1929 qso-er , heraf 10 med
OZ; en fik dem endda på 2 bånd. De kørte 71 DXCC lan-
de og OZ kom ind på en 23. plads med hensyn til kør-
te qso-er. Det var da utroligt flot. Jeg var også en af de
heldige der kørte dem.

For at øge IOTA aktiviteten og fejre begivenheder
afholdes der med års mellemrum konkurrencer. Hele
2012 og 2013 kørte Iota Marathon. Jeg deltog , men to
år er nu for lang en periode at skulle holde dampen
oppe og koncentrere sig om en aktivitet. Det blev til
1087 point med 467 kørte  øer. (Man måtte køre hver
ø på 3 bånd). Dog viste det sig ved VE3LYC´s logcheck,
at jeg havde qso med 2 stationer - 4 qso-er der ikke tal-
te, så jeg fik 1083 points godkendt.  Det bliver spænd-
ende at se, hvor langt det rækker.
Jeg håbede at nå de 1000, da det kvalificerer til et
"Diamond" award, derfor begyndte jeg det sidste hal-
ve år at lave lidt statistik for at se, hvornår jeg ramte
"muren" og gik i stå eller nåede målet.  Jeg nåede
målet og har fået bekræftet at "Diamond" awarded er
hjemme .

Vejen mod de 1000 point. (Vandret akse er uge nr.)

QSL Bekræftelse
Sidste måned omtalte jeg, hvordan man fik bekræftet
sine qso-er. En af metoderne var DDXG´s qsl service v.
OZ1ACB. Allis udsender et nødråb. Mange sender flere
qslkort til samme ekspedition. Hvis dette fortsætter,
bliver hun nødt til at sætte prisen op.  Hun opfordrer
til kun at sende et kort og så skrive de øvrige qso-er på
bagsiden. Et kort fra en ekspedition med flere qso-er
på er jo også tilstrækkelig til alle awards og diplomer. 
Da jeg godt kan lide et qsl kort for hvert bånd for at
kunne sætte dem i en mappe, gør jeg simpelthen det,
at jeg kopierer det modtagne kort i en farveprinter,
skriver QSO- data, samt at det er en kopi og i hvilken
mappe originalen findes, på bagsiden. Så har jeg noget
at se på i hver bånd-mappe.

Aktiviteter i Marts/April:
Kilde: DX-world.net (MM0NDX) og Bjørn ON9CFG´s
news Bulletin.

V2, Antigua
Babs, DL7AFS og Lot, DJ7ZG tager igen på en ferie eks-
pedition. Denne gang går turen til Antigua (NA-100)
den 26. februar.
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De bliver der i 4 uger, så her er en god chance for at få
Antigua, hvis du mangler den. 
Qsl via bureau til H/C er altid sikker fra dem.
Se evnt:  http://www.qsl.net/dl7afs/

YW0A Aves Island

Et hold amatører fra Venezuela vil tage til Aves Island
med den venezianske flåde 10 dage i april. 

VK9M, MELLISH REEF 

En store international ekspedition på 11 mand  er plan-
lagt til Mellish Reef fra 28 marts til 9 april
Deres hjemmeside er: http://vk9mt.com/

Wangiwangi Island, OC-219
Budi YF1AR, Teti YB2TET og Adhi YB3MM planlægger
aktivitet herfra fra 26 marts til 2 april
OC-219 er kørt af 5,9 % af IOTA-jægerne, så den vil
være ny for de fleste.

8Q, Maldiverne
Tatsu, JF1CCH vil blive aktiv fra Ulhumale Island, Mal-
diverne som 8Q7TS fra 20 marts til 31 marts.
Han vil være QRV på 40-10m, CW/SSB/RTTY, muligvis
også 80 and 160m. QSL via H/C.

A35, Tonga
Chris GM3WOJ og Keith GM4YXI planlægger at blive
aktive fra Tonga mellem 4 og 18 april som A35V
(GM3WOJ)og A35X (GM4YXI). 
De vil være QRV på 160 til 10m cw,ssb og rtty- 

TX6G - Austral Island
Et engelsk hold bestående af: G3BJ G3SVL G3TXF
G3WGN G3XTT G4JKS G4TSH vil være i gang fra Raiva-
vae isl. (OC-114) fra 20 marts til 1april på alle bånd; CW
SSB RTTY; 3 stationer; K3s +  amplifiers; vertical arrays
på stranden; QSL via G3TXF og ClubLog OQRS.

ZL7 Chatham Island
ZS1FJ, VE7NY, OE2SNL and ZL1GMB vil være qrv som

ZL7AAA herfra fra 20 marts til 1 april på alle bånd
ssb,cw og rtty
QSL via VE7NY

VU4  Andaman Islands
Krish, W4VKU planlægger aktivitet herfra som VU4K
fra 23 til 30 marts. Han vi være QRV på ssb/rtty . Qsl via
W4VKU. Han benytter OQRS.

KH8 American Samoa OC-077 Oluf island
Guenter DL2AWG, Hans DL6JGN og Ronald PA3EWP vil
blive aktive herfra fra 9 april til 20 april 2014. de vil
køre rtty/cw/ssb på 40-10 m.
Qsl  via H/C.

C5 Gambia
Pedro ON7WP vil køre fra Gambia fra 7 til 15 april  QSL
via H/C.

S0 Western Sahara
Dom, 3Z9DX (ex-SQ9KWW) planlægger at blive aktiv
herfra som S0/3Z9DX I midten af marts i en uge. Han vil
komme i gang fra 40-10m SSB. 
QSL via H/C.

T8 Palau
Bodo, DF8DX vil blive aktiv fra Palau som T88QX fra  8
til 15 april. Han vil være QRV på 40-10m, CW med
noget SSB. QSL via DF8DX (LoTW upload efter ekspedi-
tionen).

Jeg vil denne gang slutte af med et lille supplement til
OZ1ACB´s DXCC resultater i februar nummeret.

DXCC Challenge World Wide placering for OZ

No. Call No. Call
4 OZ1LO 1925 OZ1ACB

16 OZ1BTE 2044 OZ5NJ
90 OZ3PZ 2318 OZ2RH

204 OZ8BZ 2577 OZ1LCG
325 OZ1AXG 2795 OZ1HPS
494 OZ1FAO 2924 OZ4VW
513 OZ1CTK 3223 OZ6EI
1024 OZ1ADL 3275 OZ7QB
1376 OZ8SW 4004 OZ7BQ
1582 OZ3SK 4116 OZ1NF
1858 OZ7DN 4210 OZ4RT
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Prøvemedlemsskab

4 numre OZ for 60 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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VHF - 
UHF - 

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

Redaktion:

Dansk Vinter VHF-dag 2014
Dansk Vinter VHF-dag (DVVD) den 25. januar var den
7. i rækken, og igen i år var rammerne omkring begi-
venheden Benløse skole ved Ringsted. Fremmødet var
rekordstort, - anslået mere end 200 personer deltog i
arrangementet, hvor det var muligt at overvære og
hente inspiration i flere gode foredrag, gøre en god
handel ved et stort antal loppemarkedsstande og/eller
blot få en hyggelig radiosnak med gamle eller nye
amatørvenner. 
Var man mødt tidligt, var det også muligt, at købe
morgenmad, og ved frokosttid sørgede en fin frokost-
buffet for, at ingen behøvede at gå sultne fra mødet.

I lighed med tidligere år blev coax-vandre-lysestagen
sammen med et diplom overrakt til en radioamatør,
som har gjort sig fordelagtigt bemærket indenfor
VUSHF-området. 
Som årets modtager var valgt OZ1LN, Lasse, som har
demonstreret stor indsigt i D-Star teknologien og sam-
tidig har ydet en stor indsats i koordineringen og
opbygningen af det danske D-Star-net. Endvidere har
OZ1LN netop afsluttet etableringen af et interaktivt
repeaterkort, som dækker både analoge og digitale
repeatere i Danmark og nærliggende grænseområder.
Kortet kan man finde på web-adressen: 

http://www.d-star4all.dk/index.html

Her er nogle visuelle indtryk fra VHF-dagen:

OZ2M - Bo gav en kort status på fremdriften i projek-
tet Next Generation Beacons (NGB), herunder fordele-
ne ved at anvende mode PI4 i stedet for JT65.

Som bekendt vandt 5P5T sidste års IARU Region 1's 144
MHz septembercontest. OZ1FDH - Claus fortalte om de
anstrengelser, som contestgruppen havde gjort sig
igennem årene, for at opnå dette resultat.

OZ2ABA - Peter Scott holdt et velbesøgt foredrag om
radiokommunikationsdelen i Copenhagen Suborbitals
raketprojekt.  
Projektet går - som mange sikkert ved - i al sin enkelt-
hed ud på, at konstruere en raket, som vil være i stand
til at bringe et menneske ud i rummet.
Peters foredrag blev filmet, og videoen kan ses på
YouTube via adressen:

http://www.youtube.com/watch?v=b4tjMsY4A5k
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Båndrapporter

Et kig ud over DVVD 2014's loppemarkedsplads.

Dansk Vinter VHF Dag 2014 var arrangeret i et samar-
bejde med EDR lokalafdelingerne i Ringsted, Roskilde
og Amager samt DAVUS, AMSAT-OZ, SK7MW, EDRs
VHF-udvalg m.fl.
Den store opbakning til arrangementet i år udmønte-
de sig i vigtige tilskud til driften af OZ7IGY og OZ9REB,
samt et mindre bidrag til kreds 4s "kredskasse". 

Den 8. udgave af Dansk Vinter VHF Dag afholdes lør-
dag den 24. januar 2015. Skriv allerede nu datoen i
kalenderen.

4 m nyt
LZ1US, som er den bulgarske repræsentant i IARU
Region 1, har oplyst, at den nationale telemyndighed
vil give LZ-radioamatører mulighed for at operere på 4
m båndet i området 70,0 - 70,5 MHz på sekundær
basis. I skrivende stund er tilladelsen endnu ikke trådt
i kraft; men forhåbentlig sker det inden Es-sæsonen
starter.

KA3JAW, Mike Schaffer, ønsker at gøre europæiske
amatører opmærksom på, at 4 m beaconen WG2XPN
på 70,005 MHz stadig er QRV. Nogle har åbenbart haft
den fejlagtige opfattelse, at beaconen kun var aktiv i
sommersæsonen. Den sender CW med 3 kW ERP fra en
3 element yagi i retningen 60 grader mod Europa fra
QTH'en FM07FM 1280 meter over havet.
Signalet fra WG2XPN er i indeværende år (2014) end-
nu ikke blevet rapporteret i Region 1. Sidst den blev
hørt på denne side af Atlanten var den 7. juli 2013 kl.
17:19 UTC, hvor DI2MN modtog dens signal, som var
559 med QSB via Es i JN58WH, - afstand: 7092 km.
Mike anbefaler, at man - om muligt - optager en video
med lyd, hvis man hører WG2XPN, og lægger den ud
på YouTube med emnetitlen "4m VHF Transatlantic
Beacon".

Solen den 21. februar 2014
Solen har i første halvdel af februar igen haft en rela-
tiv aktiv periode med høje solplettal og radiofluxvær-
dier, uden at det dog har haft nævneværdig afsmit-
tende virkning i form af QSO'er via F-lags refleksion og
aurora i VHF-området på vore breddegrader. Så vidt
jeg kan se, har ingen OZ-amatører kørt noget via disse
efterhånden eksotiske og sjældne udbredelsesarter.
For de aurora-interesserede amatører vil jeg gøre
opmærksom, på at det amerikanske NOAA Space
Weather Prediction Center har introduceret en forud-
sigelsesservice vedrørende aurora ved navn OVATION.
Du kan finde den på web-siden:

http://www.swpc.noaa.gov/ovation/ 
Forudsigelsen opdateres løbende og rækker en halv
time frem.

Til denne udgave af båndrapporter er det ikke kom-
met et eneste bidrag fra OZ-stationer. Jeg har ledt lidt
på forskellige DX-clustre, men tilsyneladende har der
ikke været usædvanlige udbredelsesforhold på vore
kanter i sidste del af januar og indtil dato den 21.
februar 2014.
Fra de arktiske egne, nemlig fra Grønland, er der dog
kommet oplysninger om, at der muligvis er lavet en 2
meter OX DX-rekord via tropo mellem OX3LX, Bo og
OX3KQ, Jesper. De to stationer befandt sig på hen-
holdsvis den gamle amerikanske radar site DYE-1
(lokator GP36NP) og i Kangerlussuaq/Søndre Strøm-
fjord (lokator GP47TA), - afstanden er 117 km (bereg-
net - WGS84). Ca. 10 sekunder efter denne QSO kørte
OX3LX også en QSO med OX5T, Bjørn, som ligeledes
befandt sig i GP47TA. Forbindelserne blev lavet den 3.
februar 2014 kl. 17:23 UTC, og der blev i begge tilfæl-
de benyttet FM på frekvensen 145,550 MHz. De geo-
grafiske data for de to QTH'er er følgende: 
DYE-1 ligger på en lille bjergtop ca. 1500 m.o.h. i et
ubebygget område ca. 43 km sydøst for Sisimiut/Hols-
teinsborg. QTH'en i Kangerlussuaq ligger ca. 250
m.o.h.

Nordisk VUSHF-møde 2014

Det årlige nordiske VUSHF-møde arrangeres i år af
contest-teamet OZ1ALS. Mødet afholdes 8. - 10.
august 2014 på Stevninghus Spejdercenter
(JO44RW), som ligger ca. 10 km syd for Aabenraa.
Flere informationer om mødet vil blive præsenteret
på websiden:

http://www.vhf2014.dk/

For 50 år siden
I 1964 var der ikke mange VHF-amatører, der havde
prøvet at anvende SSB på 144 MHz. De foretrukne
modulationsarter var AM og FM/PM samt CW. Nog-
le ganske få amatører havde dog kastet sig ud i
byggeprojekter, som resulterede i SSB sender- og
modtagerudstyr til 2 meter båndet. 
Et par af dem var OZ9OR og OZ7BR, som begge var
til stede ved 2 meter klubbens møde i februar 1964.
I referatet fra dette møde fortælles i "OZ" fra
marts 1964, at OZ7BR gav en redegørelse for de
anvendte konstruktionsprincipper på en måde, der
burde fjerne den værste skræk for at kaste sig ud i
et SSB-projekt på 144 MHz. 
Både OZ7BR og OZ9OR demonstrerede deres med-
bragte SSB-udstyr. Begge sendere frembragte SSB-
signalet efter fasemetoden. OZ9OR's sender var - i
modsætning til OZ7BR's - forsynet med VFO, hvilket
ikke var almindeligt på dette tidspunkt.
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Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:

OSCAR 75
Cajun Advanced Picosat Experiment satellitten CAPE-2,
som blev opsendt fra Wallops Island, Virginia i USA
med en Minotaur-1 raket den 20. november 2013, har
fået tildelt et OSCAR-nummer. 

Satellitten er bygget af University of Lousiana og hed-
der nu OSCAR 75 eller LO-75.
Satellitten indeholder en 145,825 MHz FM-sender og
CW beacon med kaldesignalet W5UL. Der er også en
digipeaterfunktion, tekst-til-tale funktion, en simplex
repeater m.m. 

LO-75's kredsløb er næsten cirkulært med en højde på
ca. 480 km over jorden, hældningen (excentriciteten)
er 40,5 grader og omløbstiden er 94,25 minutter.
Jordstations software kan downloades fra:

http://www.ulcape.org/
CubeSat CAPE-2 med udfoldede solcellepaneler.

Foto fra www.ulcape.org

Satellitter

EDR Contestkalender
13. marts 19-23 DNT OZ 50 MHz contest
18. marts 19-23 DNT OZ 1296 MHz contest
20. marts 19-23 DNT OZ 70 MHz contest
25. marts 19-23 DNT OZ Microbølge contest
01. april 19-23 DNT OZ 144 MHz contest
08 .april 19-23 DNT OZ 432 MHz contest
10. april 19-23 DNT OZ 50 MHz contest
15. april 19-23 DNT OZ 1296 MHz contest
17. april 19-23 DNT OZ 70MHz contest
22. april 19-23 DNT OZ Microbølge contest

NAC resultater

Klasse 1L,  50MHz LoPwr SiOpr, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ8UW JO46IX 5 4 352 2638
2 OZ2HZ jo56BH 4 4 170 2308
3 OZ8UW JO46IX 3 3 130 1755
4 OZ1AOO JO65FR 2 2 169 1218
5 OZ2HX JO56BN 4 4 170 670

ODX: OZ8UW - LA2NTA (JO59HX) 352 km.

Klasse 2L,  50MHz LoPwr MuOpr, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ8SMA JO55WA 4 4 241 2455
ODX: OZ8SMA - OZ7KJ (JO46ML) 241 km.

Klasse 2H,  50MHz HiPwr MuOpr, Januar 2014 
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VX 39 32 1418 36710
2 OZ7KJ JO46ML 20 15 690 12683

ODX: OZ9KY - IK5YJY (JN53PG) 1418 km.

Klasse 7S, 1296MHz Single Opr., Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 13 12 752 12728
ODX: OZ1FF - SM0FZH (JO99HI) 752 km.

Microbølger ialt Januar  2014
Nr. Call Locator Point   
1 OZ1FF JO45BO 34959

2 OZ9ZZ JO46QK 23509
3 OZ3ZW JO54RS 18433
4 OZ1LPR JO44UW 10895
5 OZ9PP JO47VA 9687
6 OZ2TG JO65FP 3345
7 OZ3Z/P JO45SK 1745

Microbølge Klasse 72, 2,3 GHz, Januar 2014 
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 12 12 782 16612
2 OZ9ZZ JO46QK 7 6 306 5442
3 OZ3ZW JO54RS 5 5 231 4132
4 OZ9PP JO47VA 1 1 189 877
5 OZ2TG JO65FP 1 1 43 585

ODX: OZ1FF - GM4CXM (IO75TW) 782 km.

Microbølge Klasse 73, 3,4 GHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ3ZW JO54RS 3 3 227 2667
2 OZ9ZZ JO46QK 3 2 227 2569
3 OZ9PP JO47VA 2 2 254 1324
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4 OZ2TG JO65FP 1 1 43 627
ODX: OZ9PP - SM7ECM (JO65NQ) 254 km.

Microbølge Klasse 74, 5,6 GHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 5 5 383 7452
2 OZ3ZW JO54RS 5 5 231 5764
3 OZ9ZZ JO46QK 5 4 248 5568
4 OZ9PP JO47VA 3 3 254 3543
5 OZ2TG JO65FP 1 1 43 669

ODX: OZ1FF - SM7DTE (JO75CN) 383 km. 

Microbølge Klasse 75, 10 GHz, Januar 2014    
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1LPR JO44UW 10 7 231 10895
2 OZ1FF JO45BO 8 7 314 10595
3 OZ9ZZ JO46QK 8 7 248 9930
4 OZ3ZW JO54RS 5 5 231 6170
5 OZ9PP JO47VA 3 3 232 3943
6 OZ3Z JO45SK 2 2 91 1745
7 OZ2TG JO65FP 1 1 43 711

ODX: OZ1FF - SM7ECM (JO65NQ) 314 km.

Microbølge Klasse 76, 24 GHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

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

Klasse 3L,  144MHz LoPwr SiOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1DLD/P JO45SK 94 47 767 57179
2 OZ2LD JO54TU 90 44 713 52871
3 OZ6TY JO55XE 45 32 730 31352
4 OZ9F JO45UN 18 12 659 10384
5 OZ1AOO JO65FR 15 10 603 7869

ODX: OZ1DLD - SP7TEE (JO91QR) 767 km.

Klasse 3H,  144MHz HiPwr SiOpr, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1BEF JO46OE 65 34 807 42119
2 OZ3Z JO45UM 42 25 735 26048
ODX: OZ1BEF - DF9IC (JN48IW) 807 km.

Klasse 4L,  144MHz LoPwr MuOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ7KJ JO46ML 78 40 839 48211
2 OZ8SMA JO55WA 11 6 170 3998

ODX: OZ7KJ - DF9IC (JN48IW) 839 km.

Klasse 4H,  144MHz HiPwr MuOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1ALS JO44XX 185 60 772 103926
2 OZ9KY JO45VX 147 55 851 90463
3 OZ5W JO55UL 140 55 744 80560
4 OZ2AR JO65BT 70 38 799 41126

ODX: OZ9KY - F4FCW (JN38FO) 851 km.

Klasse 5L,  432MHz LoPwr SiOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1DLD/P JO45SK 50 28 736 31530
2 OZ9ZZ JO46QK 31 19 709 17797
3 OZ8PG JO66EC 30 20 637 17641
4 OZ9GE JO66CB 27 17 650 15583
5 OZ9F JO45UN 18 11 469 8708
6 OZ1AOO JO65FR 10 5 207 3620
7 OZ3VJ JO45UN 9 4 218 2844

ODX: OZ1DLD - OK1FPR (JO80CE) 736 km. 

Klasse 5H,  144MHz HiPwr SiOpr, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ9PZ JO46LC 22 14 585 11941
ODX: OZ9PZ - DL3YEE (JO50LX) 585 km.

Klasse 6L,  432MHz LoPwr MuOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ7KJ JO46ML 29 18 719 17684
2 OZ8SMA JO55WA 11 5 241 3627

ODX: OZ7KJ - DL6NAA (JO50VF) 719 km.

Klasse 6H,  432MHz HiPwr MuOpr, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VX 76 36 787 43705
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Open Class 50MHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 GM8OEG IO86NM 15 15 1593 23097
2 GM4VVX IO78TA 12 12 1342 16265

ODX: GM8OEG - OH3DP (KP10TT) 1593 km.
GM4VVX : No local activity, so all QSOs made via MS
with jt6M

Open Class 70MHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 GM4VVX IO78TA 2 2 1065 2961
ODX: GM4VVX - OZ3ZW (JO54RG) 1065 km.
GM4VVX : Low meteor coun. All qso via MS. Tropo
condx a "No Go". No body qrv within tropo reach.

Open Class 144MHz, Februar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OK1KIR JO70DH 89 50 872 65733
2 DL0VV JO64AD 81 43 778 53188
3 SP1JNY JO73GL 60 37 707 41009
4 RM1A KO59BU 51 24 751 27293
5 SP1MVG JO74JA 41 24 703 24958
6 SP2DDV JO83VE 36 21 602 21748
7 LY2FN KO14XV 52 19 695 18088
8 SP2FAV JO94MA 21 18 608 14905
9 R1AO KP40TG 27 13 702 14135

10 ON5AEN JO10VW 16 14 744 13725
11 DL1DBR JO41BN 39 14 577 13303
12 UA2FT KO04LT 14 10 551 8441
13 ES4RM KO49AL 6 6 584 4311
14 R2FAD KO04FW 5 4 260 2709

ODX: OK1KIR - SA6AIN (JO68UD) 872 km. 
SP2DDV : Pozdrawiam!

Open Class 432MHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 R1AO KP40TG 12 7 346 6603
ODX: R1AO - YL2OK (KO37AS) 346 km.

Open Class 1296MHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 G3XDY JO02OB 34 21 759 20287
ODX: G3XDY - DL0VV (JO64AD) 759 km.

Open Class 2,3 GHz, Januar 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 G3XDY JO02OB 10 9 634 9688
2 DJ5AR JN49CV 6 5 635 5237

ODX: DJ5AR - OZ1FF (JO45BO) 635 km.
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Amatørradio og 
Computer

Brian Vind Borgstrøm, OX3IO
Box 740
3900 Nuuk
Email: OX3IO@edr.dk

Redaktion:

Arduino, Raspberry PI osv.
Vi radioamatører har virkelig taget de små boards til
sig. Der er masser af radioamatørrelaterede projekter i
gang. 
Siden her: http://www.hamradioprojects.com/ er en
supplerende side til bogen Ham Radio for Arduino og
PICAXE. Bogen sælges af EDR's forlag. Siden indehol-
der en masse spændende links.
W5DOR har på sin side en samling gode links til Ardu-
ino projekter for radioamatøren: 

http://www.w5dor.com/W5DOR-Arduino.html. 
Har du f.eks. anskaffet et DDS60 modul (http://midnig-
htdesignsolutions.com/dds60/), som har indtryk af at
en del radioamatører har, er der god hjælp at hente til
at komme i gang.
Siden her, 
http://dangerousprototypes.com/tag/amateur-radio/,
lyder måske lidt farlig, men du kan rolig aflægge den
er besøg : Der er ligeledes mange gode projekter.
Aflæg også IZ5VTP et besøg: 
http://www.iz5vtp.info/arduino/ 
her er bl.a. en PDF fil Ham Radio Applications with the
Arduino Micro-Controller (.pdf) som er kan give god
inspiration.
Ovenstående links er nogen jeg kom forbi under søg-
ning i forbindelse med mine Arduino aktiviteter. Har
du nogle gode links er du meget velkommen til at sen-
de dem til mig.
På hardwaresiden er der også nyt at finde. 

Figur 1 herover er et nyt Arduino I/O kompatibelt
board, pcDuino2 hedder det  (http://www.pcduino.com/).
Boardet er en slags "gadekryds" mellem Raspberry PI,
og Arduino. CPU'en er af samme familie som den Ras-
pberry PI (og en del andre boards) anvender og I/O
connectoren er Arduino kompatibel. Dvs. at man kan
anvende sine såkaldte Arduino shields sammen med
pcDuino2. Styresystemet som kan anvendes er Ubuntu
eller Android. Der er naturligvis mulighed for tilslut-
ning af skærm, tastatur osv.

FIG2

Et andet Arduino kompatibelt board er Netduino plus
2, vist på ovenstående figur 2. Der er igen tale om et
board med en anden CPU type end Arduino. Boardet
er dog tættere på Arduino da det minder meget om
Arduino Ethernet boardet (Arduino Uno3 og et Ether-
net shield på samme board). Det som gør dette board
spændende er at det anvender en væsentlig kraftigere
CPU og har mere hukommelse. Det er derfor muligt at
tage et skridt op til kodesproget C#. Der er udviklet er
speciel afart af C# til netop denne type CPU'er, kaldet
.NET Micro Framework 
(http://www.microsoft.com/net/multiple-platform-support). 
Kender du allerede Microsoft Visual Studio vil du hur-
tig føle dig hjemme. Det eneste du skal tilføje er et par
ekstra pakker som fuldender integrationen med Netd-
uino. Man kan anvende gratisudgaven af Visual Stud-
io. 

Fig. 3

Fig. 1
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Der er links og fremgangsmåde på Netduions hjemme-
side: http://www.netduino.com/. Du skal dog være
opmærksom på at de programbiblioteker som følger
med til Arduino shields ikke kan anvendes. Der skal
anvendes biblioteker som passer til .NET Micro Fra-
mwork.
Figur 3 viser starten af kildekoden til en morsegenera-
tor. Koden kan findes på Netduinos hjemmeside ved et
klik på projects.

Fig. 4

Raspberry PI har fået endnu et udvidelsesboard, Brick-
Pi (http://www.dexterindustries.com/BrickPi/). Der er
tale om et board som rettet sig mod Lego, men radio-
amatører kan sikkert finde noget at anvende boardet
til da der er integreret motor controller og I/O porte.
Måske en genvej til din egen rotorstyring.

Fig 5

RSID
Nok om boards og tilbehør for denne gang. I OZ febru-
ar 2014 lovede jeg at skrive lidt om hvad KVASD er for
en "dims". Der er tale om en såkaldt soft decision
decoder for the Reed Solomon code. 
Blev du ikke klogere? 
Forklaring følger her: 
Reed Solomin id (ofte forkortet til RSID) er udviklet af
F6CTE, Patrick Lindecker. Idéen er, at man udsender
hvilken digital mode man kører vha. en 16-tone, 180
Hz bred, MFSK transmission som varer knap 2 sekun-
der. 
Kører du eksotiske modes er det en god ide at anven-
de RSID da det gør det noget lettere for modtageren
at finde dig. Der er et hav af forskellige modes og vari-
anter af dem. Figur 5 viser det udvalg der er til rådig-
hed i Hamradio Deluxe. 

Slut for nu.
Vy 73 de OX3IO, Brian

EDR 
byder velkommen 

til følgende nyindmeldte medlemmer
8637 OZ4HQ Hans Erik Solberg 7700 Thisted

17846 OZ1JBI Carl Johan Feddersen 5600 Fåborg
18629 OZ2JMG Jan Gotthardsen 6100  Haderslev
19047 OZ1IYA Hans P Holm Christiansen 5380  Dalby
19739 OZ1KSQ Norman Andersen 9990 Skagen
20172 OZ2KZN Kurt Nielsen 6100 Haderslev
21484 OZ1HWN Einar Thorup 3450 Allerød
22320 OZ0JX Søren Bækkel 4840 Nørre Alslev
22798 OZ7AM Alex Rosenmejer Hansen 2665 Vallensbæk Strand
23151 OZ7BRI Brian Sørensen 6200 Åbenrå
23153 OZ2BDU Bent Arne Pedersen 6771 Gredstedbro
23155 OZ2MLA Arne Hjortshøj Fogh 9620 Ålestrup
23160 23160 Camilla Brandt 3400 Hillerød
23162 OZ7BKJ Bjarne Jensen 5800 Nyborg
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CW - hjørnet
Steen Wichmand, OZ8SW
Ågerupvej 64,
2700 Brønshøj
Email: OZ8SW@edr.dk

Redaktion:

CW klubber (del 4)

FISTS CW Club
I gennemgangen af CW-klubber, er FISTS den næstsid-
ste klub. 
FISTS? - et mærkeligt navn måske, men "fist" er beteg-
nelsen for det personlige præg eller "håndskrift", den
enkelte har i sin morsning.  Udsagnet"You have a good
fist" - er en anerkendelse - modparten lyder godt. 
Klubben har to mottoer for deres cw-aktivitet: "sikker-
hed kommer før hastighed" og "altid god opførsel" og
det kan man jo ikke være uenig i.  
Der er andre klubber, som også har sådanne "bon
mot" eller hvad man nu skal kalde det: f.eks FOC, som
siger: " A man should keep his friendship i constant
repair" - meningen er vel, at venskabet i klubregi skal
dyrkes, og klubben laver aktiviteter for QSOer indbyr-
des mellem medlemmerne, så man kan lære hinanden
bedre at kende.
For FIST gælder, udover at støtte medlemmernes ven-
skab, at målet også er at fremme brugen af CW på
amatørbåndene, og at opmuntre nye amatører til at
bruge CW.

Fists logo

Klubben blev stiftet i 1987 af G3ZQS (hjemmeside htt-
ps://fists.co.uk/) , men voksede sig hurtigt stor, specielt
i USA, så der blev behov for en landsafdeling der (
http://www.fists.org/) , men også andre steder, bl.a
Australien (http://www.fistsdownunder.org/) og Japan.
Der oplyses om ca. 10.000 medlemmer, worldwide.

Med så mange medlemmer, og havende eksisteret i
mere end 25 år, er akkumuleringen af tiltag, henvis-
ninger, oplysninger osv. på den engelske hjemmeside,
enorm. 
Fanerne på den engelske hjemmeside er henholdsvis:
Hjem, Klubindmeldelse, Kun for medlemmer, Aktivite-
ter og awarder, Resourcer, Links, og Kontakt FISTS.

Frekvenser
For at medlemmerne lettere kan finde hinanden,
anbefaler klubben en række frekvenser: 1.818 MHz,
3.558 MHz, 7.028 MHz, 10.118 MHz, 14.058 MHz etc.
Kald enten almindelig CQ (CQ CQ de OZ8SW OZ8SW)
eller CQ FISTS de .., og med 10.000 medlemmer, burde
der være stor chance for bid. Retningslinier for videre
QSO (QSY, QRS etc) findes på hjemmesidens fane "fre-
kvenser".
Klubben er bevidst om at de har en del medlemmer af
typen "morse sky" dvs. nogle som meget gerne vil
morse, men ikke er sikre på deres evner - og som
afskrækkes af høje hastigheder - så CQ opkald med
forskellig hastighed - fra speed 25 til ? - vil appellere til
forskellige kategorier.

Medlemsblad og QSL kort
Klubben udgiver et kvartårligt medlemsblad, kaldet
"Key note" . På hjemmesiden kan downloades et
prøveeksemplar på 60 sider, fra klubbens 25 års fød-
selsdag. Key note kan fås tilsendt med alm. post, eller
tilsendt som e-mail. De trykker også QSL kort til med-
lemmernes brug, samt har en QSL central, medlem-
merne imellem. Alt det er ikke gratis, så se på hjem-
mesiden for priser.

Fist QSL

Contester, diplomer, aktivitetsdage, links
Aktivitet på båndene bliver tit boostet af kappestrid,
diplomer, contester og lignende. Så den ende har FIST
meget godt fat i med adskillige tiltag. Straight key
days, ladder Sundays, International days etc. 
Under fanen "links" som før nævnt, er der et utal af
henvisninger; for at nævne nogle få: component sup-
pliers, cw kit suppliers, learning and improving morse
code, morse history etc. Her må være det man søgte
efter, eller noget som lærer én noget nyt.
Tilslut: Generelt set kan FIST vel siges at være den
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engelske pendant til den skandinaviske SCAG, men
med de oversøiske afdelinger, og det meget større
antal medlemmer, er det alligevel noget andet.  Jeg
kunne ikke finde nogen medlemsliste, - den må gem-
me sig under fanen for medlemmer - men jeg kan se at
der er adskillige fremtrædende cw-personligheder,
som er medlem. 

Essex CW Club
En meget mindre klub end FISTS, men dog med ca 290
medlemmer. Se http://www.essexcw.org.uk/ . 
Klubcallet er G1FCW, og omkring dets opkald på 80 m
(3536 KHz) første mandag i hver måned kl 1930 UK
local tid, afholdes der sammenkomst.  
Deltagerne i sammenkomsten figurer senere i en over-
sigt på hjemmesiden i "on air net log".
Medlemslisten er åben, og der er flere medlemmer
udenfor det essex´ske lokalområde, dog ingen danske
(bortset fra en enkelt, serbisk/dansk , velkendt con-
testoperatør)..   
I øvrigt deltager klubben i contester, under kaldesig-
nalet G4C, samt udgiver et kortfattet nyhedsbrev, som
kan downloades fra hjemmesiden.  
Og så slut med CW-klub gennemgangen. 

En grønlandsk radioamatør.
Der er et par stykker, og nogle er aktive med CW, hel-
digvis. Men der kunne være flere.
Jeg har gennem et stykke tid stået i forbindelse (e-
mail) med OX3UJ, John Kislov i Upernavik, og kan for-
stå at Upernavik er meget langt væk fra den kollegia-
le vidensdeling, som radioamatører er så gode til, bl.a.
i deres lokalafdelinger.

Fra Johns udlejning i Upernavik

OX3UJ har efter en meget lang pause besluttet sig til
at han igen vil være aktiv, og gerne med cw, men hvor-
dan?  Antenner, logprogrammer, hjælpemidler, radioa-
matørforhandlere - der er nok af spørgsmål.
I den lange pause har han oprettet og været beskæfti-
get med udlejning af 6 huse i Upernavik (se
www.westgreenland.com ), med overnatninger,
udflugter med mere.

Nogle radioamatører som kunne tænkes at komme
forbi? I hvert fald vil jeg gerne her (uopfordret) give
ham lidt reklame - det kan kun for alle blive en win-
win oplevelse.

M.W. ELECTRONIC
Køb og salg af nyt og bedre

brugt radioamatørudstyr og tilbehør

Roshagevej 30 - DK-7730 Hanstholm
Tlf: 9796 2247 - www.mwe.dk

Mail oz6fh@mwe.dk
CVR: 1368 5738 - Bank : Danske Bank.

Mandag til torsdag 19. 30 - 21. 00 - lørdag - søndag 13.00-16.00
Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Altid amatørvenlige priser

Dansk importør og forhandler af Acom og SPE Expert PA-Trin

Antennearbejde efter Bodil
Her har OZ5KM måttet sende folk i masten, for at
reparere skaderne på antennesystemet. Foto OZ5TG

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

Redaktion:

Båndrapport
Pæn aktivitet på 21340 og 28680 kHz og med mange
stationer fra øst og vest
Der ofte stationer QRV med DigiSSTV og EasyPal på
21343 kHz

SM6DTG var også aktiv på 10m

Radiogram fra VOA
Voice of America har det seneste års tid eksperimente-
ret med digital tekst og billeder på kortbølgesenderen
i North Carolina. Der sendes fire udsendelser hver
weekend (se sendeplan). Der er også blevet sendt bil-
leder med Scottie DX SSTV og DigiSSTV med EasyPal.
Tekst og de fleste billeder sendes i MFSK32 og MFSK64 (L).
Til at dekode signalerne kan du bruge Fldigi, Flmsg og
Flamp. Det anbefales at køre Fldigi i to udgaver (start
programmet to gange). Vinduerne af de to udgaver af
Fldigi kan så placeres ved siden eller over hinanden på
skærmen. Slå RXID til på begge. Efter der er sendt
koder til Mode Change, slås RXID fra på den anden
udgave af Fldigi.
Det er bedst at modtage i AM, så er indstillingen af
modtageren ikke så kritisk, men det er også muligt at
modtage i USB.
På voaradiogram.net kan du se indberettede rapporter
fra hele verden og vejledninger til hvordan du dekoder
signalerne. Fldigi kan du hente hos w1hkj.com.
Der er også fyldestgørende rapporter hos Radio-Hörer-
Club-International, RHCI,
www.rhci-online.de/VoA_Radiogram_2014-02-01.htm, 

rul ned til bunden af siden, der er links til tidligere rap-
porter.
Der sendes tilsvarende udsendelser på KBC Radio (The
Mighty KBC ) i weekenderne.
Disse udsendelser kræver kun en udgave af Fldigi

kørende, da der sendes tekst og billeder skiftevis.
Den 15.-16. februar blev der sendt med MFSK64, med
centerfrekvens på 1500 Hz. der sendes Lørdage 1230
UTC på 6095 kHz og Søndage 0130 UTC på 7375 kHz.
Se på deres hjemmeside www.kbcradio.eu, under
NEWS for yderligere oplysninger.

Udsnit af Fldigi skærmbillede, tekst og billede følges
ad. De olympiske ringe uden for Sochi togstation.

VOA Radiogram sendeplan
Lørdag 0930-1000 UTC 5745 kHz
Lørdag 1600-1630 UTC 17860 kHz
Søndag 0230-0300 UTC 5745 kHz
Søndag 1930-2000 UTC 15670 kHz

MFSK billede, modtaget den 2. februar i 
Holland på 15670 kHz

BATC
British Amateur Television Club, har oprettet en ny
kanal "ISS" til TV streaming af TV fra og om den Inter-
nationale Rumstation. Se mere her: batc.tv.

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:

CONSOL radionavigationssystemet.
Det radionavigationssystem, Consol pejling, som vi
benyttede os af på den i februar OZ omtalte tur til Sta-
vanger, er nu forældet og ude af drift. Men det har en
interessant historie.
Det var udviklet af Dr. Ernst Ludwig Kramar, som oprin-
delig var tjekke, men som kom til Tyskland kort før kri-
gen. Her arbejdede han i 1938 for Standard Elektrik
Lorenz, hvor han udviklede en forbedret version af et
amerikansk system. Efter at det tyske militær havde
afprøvet dette system blev han beordret til at videre-
udvikle det til et egentligt radionavigationssystem. Det
lykkedes for han, og da han var fan af Richard Strauss,
opkaldte han systemet efter en af de optrædende figu-
rer i en af dennes operaer og kaldte det "Sonne". Det-
te system arbejdede omkring 300 Khz, men der   kom
også lignende systemer til andre frekvensområder f.
eks. til brug for Luftwaffe. Et af dem ville han have
kaldt Salome efter en anden Richard Strauss figur, men
det ville Luftwaffe ikke have, så det blev navne som
Mond og Stern. Versionen Sonne i 300 Khz området
blev den mest anvendte, også for Luftwaffe ved deres
flyvninger over Atlanterhavet og til ruten Fran-
krig/Norge. Derfor blev der bygget Sonne-stationer i
disse to lande, men i øvrigt også i Spanien, som jo ikke
var besat. Denne sidste station var især til brug for
ubåde i Atlanterhavet.

Sonne mast med topkapacitet

I begyndelsen af krigen manglede englænderne et
radionavigationssystem, der var let at anvende til søs.
Det lykkedes dem at erobre nogle Sonne kort og vej-
ledninger. De blev overdraget til Dickie Richardson,
som var navigationsofficer for Coastal Command i
Northwood. Han tændte for sin radio og tunede til
LEC, Sonne stationen nær Stavanger, på 317 Khz, talte
streger og gik ind på et Sonne kort og fik nok så nyde-
ligt pejlingen fra sit hjem til LEC. Han bestemte sig der-
efter til at følge parolen:"Hvad der er godt for tysker-
ne, vil også være godt for os". 

Udstrålingsdiagram fra Consol-station

Derefter startede han et noget aparte "samarbejde"
mellem de to nationer, der ellers var i krig med hinan-
den. Det eneste af sin slags, formentlig. Han beordre-
de RAF's kort-afdeling til at trykke Sonne kort til briti-
ske specifikationer, dvs. han kaldte det ikke ligefrem
Sonne kort, men Consol kort. Sonne = sol på tysk og
Consol = con sol = med sol på latin. Meget fair, må man
sige! 
Herefter benyttede englænderne systemet lige så
meget som tyskerne, og der blev udstedt forbud mod
at bombe de tyske Sonne anlæg. Dette forbud blev så
vidt vides kun overtrådt én gang. 
Kramar havde på et tidspunkt udviklet en metode til,
at systemet kun gav rigtige værdier i  forbindelse med
en specialbygget tysk militærmodtager, men derefter
blev den første Sonne station med dette system straks
bombet. 
Tyskerne genopførte den følgelig med det almindelige
Sonne system, så det igen kunne bruges af begge par-
ter. 
Derefter fik den lov at ligge i fred.
Hvor vidt dette "samarbejde" gik viser det følgende.
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Telefunken Sonne senderudstyr

Stationen nær Lugo i Spanien, som var opført af Tele-
funken i 1941, måtte på et tidspunkt senere i krigen
indstille driften på grund af manglende reservedele.
Englænderne forsynede den da med Marconi reserve-
dele og fik den i drift igen. Truslen fra de tyske ubåde
var på det tidspunkt aftaget, mens konvojer med krigs-
materiel fra USA stadig havde brug for systemet. Det
var før Decca-systemet var kommet i drift. Det gjorde
det første gang under Invationen den 6. juni 1944.
Sonne systemet kunne forholdsvis nemt jammes, men
englænderne var mere snedige.

De fandt en metode til at dreje pejlingerne under luft-
angreb, så tyskerne om natten bombede nogle tomme
marker. Det fandt tyskerne først ud af meget senere. 
Efter krigen fortsatte man med brugen af Consol syste-
met, og der blev bygget nye stationer flere steder: nær
New York, ved San Fransisco, i Rusland ved Kap Kanin
på nordspidsen af Novaya Zemlya og desuden Bush
Mills stationen i Nord Irland.

Systemet blev delvis overflødigt ved indførelsen af
Decca og endeligt forældet efter udbredelsen af GPS
systemet. Nogle af de sidste stationer, der blev bygget
var LEX, Andøya, LJS på Bjørnøya og LMC på Jan May-
en, alle fra 1970.
Stationen ved Lugo lukkede 1984, og blev derefter
kannibaliseret af folk, der manglede løsdele. Kun
masterne blev tilbage.  LEC ved Stavanger var vist den
sidste, der lukkede. 
Det skete først en gang efter 1991.
Systemets virkemåde byggede på udsendelse af det
samme signal på tre master på linie, der var  spacede
med 3 bølgelængder. Senderen var fast forbundet til
den midterste mast, mens de to ydermaster fik deres
signal gennem en nøgle-enhed og faseforskydnings-
enheder. Ved ændring af fasen på de to ydermaster
kunne udstrålingsdiagrammet,  med dets 7 lober på
hver side, drejes så man fra en position kunne høre et
antal streger, indtil de blev afløst af prikker, eller
omvendt. 
Efter at man havde talt antallet af enten det ene eller
det andet, kunne man gå ind på et særligt kort og fin-
de sin pejling til stationen med en nøjagtighed af mel-
lem ½ eller 1 grad. 

Men man skulle i forvejen kende sin sektor inden for
10 grader ved hjælp af andre midler, f.eks. alm. radi-
opejling eller en sekstant. Hvis man tog pejling fra to
Consolstationer kunne man fastslå sin position ret 

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.
Husk at fotos bør være i størst mulig opløsning
Diagrammer mv. behøver ikke være rentegnede
(men måselvfølgelig gerne være det), idet OZ har
en tegner, der kan klare den opgave.

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
Amatørannoncer til: EDR’s kontor
Afdelingsmeddelelser, læserbreve, ikke tekniske
artikler, silent key mv til: 
Hovedredaktøren Flemming OZ8XW

Se adresserne forrest i bladet
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Nyt fra afdelingerneIndlæg sendes til:
Hovedredaktøren OZ8XW
mail: oz8xw@edr.dk

Kreds 1
Hovedbestyrelsesmedlem:
Jørgen Lindberg Hansen, OZ5LH
Høje Gladsakse 11 9.tv, 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 62 62 Mail OZ5LH@edr.dk

AMAGER - OZ7AMG/OZ7A
Mødelokale: Tårnby Skole, pavillonen ved Husbyvej, 2770
Kastrup
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 9,3 th.., 2300
København S. Telf.: 32 59 79 04
E-mail: info@oz7amg.dk 
Hjemmeside: http://www.OZ7AMG.dk
Støtter Davus-OZ7IGY &, Amsat.oz

Kære medlemmer af OZ7AMG og andre der læser dette. Så gik
februar måned, og vi går lysere tider i møde. Nu har det også
været vinter længe nok synes jeg. 
Vinteren har budt på en del radio aktivitet i klubben. FT5ZM
blev jagtet i næsten 14 dage, og de fleste af os fik dem i
loggen. 
Der var aktivitet næsten i døgndrift, da flere af klubbens med-
lemmer ville have dem på så mange bånd som muligt. Det lyk-
kedes da også for de fleste af os. 
Kenneth - OZ1IKY har lige været en tur på Reunion island.
Deres call var TO7CC. 
Der var selvfølgelig mange af os der gerne ville have dem i
loggen, og det fik vi også. Vi glæder os til, at høre om hans tur.
Mon ikke vi kan få ham til, at bruge et par timer en torsdag
aften på et foredrag ;o)

Hygge i mødelokalet

Ellers summer klubben af liv som altid. Der kommer stadig fle-
re og flere og besøger os, og flere af dem overvejer at melde
sig ind. Det er vi jo rigtigt glade for. 
Der bliver snakket i radio, loddet ting sammen, og drukket en
del kaffe. Det ser ud til at folk hygger sig. HUSK at torsdag den
27 marts kl 20:00 afholder vi vores årlige generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi håber at se så mange som
muligt. 

Frank OZ1FQ måler på et filter

Det var vidst alt for denne gang. Håber i alle har det godt og
nyder jeres hobby. Som det jo ses på billederne, så er der ret
mange fremmødte på en torsdag aften ;o)

Vy 73 de OZ7AKT Mikkel

BALLERUP - OZ5BAL
Adresse: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1. sal,
lokale 11, 2750 Ballerup 
Mødedag: Torsdag fra 19.00 til 22.00 
Postadr.: EDR Ballerup-OZ5BAL, "Tapeten", Magleparken 5.
lokale 11, 2750 Ballerup
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig, Linde Alle 28, 2750 Baller-
up, Tlf.: 44 68 17 73
E-mail til formanden: oz1jte@mail.dk
Lokalfrekvens: 144.575 / 434.750 MHz
E-mail:oz5bal@oz5bal.dk 
Hjemmeside: http://www.oz5bal.dk

Efter en forrygende vintersæson med masser af aktiviteter i
klubben, er vi nu begyndt at se frem mod foråret med anten-
nesnak mm.
Vi har fået opdateret vores komponent bibliotek med masser
af spændende montagedele og SMD komponenter, så efter-
hånden kan man stort set finde alt til et godt projekt i skuf-
ferne.
Når dette læses har vi haft afholdt vores ordinære generalfor-
samling, og vi er sikre på at det sammensatte hold, vil arbejde
trofast og energisk for klubbens fremtid, ligesom de tidligere
hold altid har gjort.

Poul OZ2PJ kører WPX RTTY test fra klubben

Torsdag d. 27. marts kl. 20.00
ordinær generalforsamling

Dagorden ifølge vedtægterne
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen

Vel mødt
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Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem:
Franz Primdahl, OZ8FG
Odinsvej 68, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 20 04 09
Mail: OZ8FG@edr.dk

Vi har haft et mindre nedbrud på vores UHF repeater, men den
kom op at køre igen, næsten med det samme, da Arne OZ5GQ
som tager sig af vedligeholdelsen, havde reservedele på lager.
Vi mødtes tidligere til en hyggelig weekend med WPX RTTY
Contest, hvor vi lavede masser af spændende DX'er og kon-
takter til hele verden. På billedet ser man Poul OZ2PJ styre pile-
up'en.
Vi har snakket lidt i klubben om vi skal ride med på DMR bøl-
gen, og vi vurderer i den kommende tid, om det er her vi skal
investere. Stig OZ3XO lavede en god demonstration af syste-
met, med medbragt udstyr..
Vi har i den senere tid kørt en lille kampagne, for at flytte en
del af aktiviteten fra vores Skypegruppe over til vores aktivi-
tetsfrekvens 144.575, men må indrømme at der stadig er plads
til mange flere, så tænd din radio og sig hej på "vores" fre-
kvens.
Denne gang kan vi igen byde velkommen til et nyt medlem.
Det er Peter OZ1PP som har fundet vej til klubben, og vi byder
ham alle velkommen.
Den 20. marts håber vi mange vil tage deres hjemmegjorte
puslerier med i klubben, og vise projektet frem for os andre.
Måske til inspiration for andre, eller slet og ret, bare for at pra-
le..:-)

Husk gæster altid er meget velkommen i afdelingen.
Check som altid hjemmesiden for detaljer, og nyheder.

Program:
20/03 Klubaften Vis dit Vinterprojekt frem.
27/03 Klubaften 
03/04 Klubaften. 
10/04 Klubaften 

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

HVIDOVRE - OZ7HVI - OZ0P
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, Tlf. 46 95 07 73
Mødedage Tirsdag og Torsdag fra kl. 19 30 til 22 00
Formand: OZ1JZS  Michael Rosengaard  Gildbrovej 54,1.Tv
2635 Ishøj  E-mail: oz1jzs@gmail.com Tlf. 4073 0245
Postadresse:
EDR HVIDOVRE AFDELING. Byvej 56. 2650 Hvidovre
Giro: >01< 6 28 29 11
Hjemmeside: www.oz7hvi.dk

Program:
18. marts Klubaften HF Aktivitetstest
20. marts. Hvi. Repeater Generalforsamling
25. marts. Klubaften
1. april. Klubaften VHF Aktivitetstest
8. april. Klubaften UHF Aktivitetstest
15. april Klubaften HF Aktivitetstest
17. april Lukket. God påske
22. april. Klubaften

Vy 73 de OZ7QF

KØBENHAVN - OZ5EDR 
Mødelokale og postadresse: Vandtårnsvej 106, 2860 Søborg.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.00
Formand: OZ5LH, Jørgen Lindberg Hansen, Høje Gladsaxe 11,
9. tv.  2860 Søborg. Tlf.:39 69 62 62
E-mail: edr@hamradio.dk
Hjemmeside: www.hamradio.dk

Program:
17-03 Klubaften

24-03 Klubaften
31-03 Klubaften
07-04 Generalforsamling
14-04 Klubaften
21-04 Klubaften

Tirsdage: Certifikatundervisningen er i gang.

Ret til ændringer forbeholdes. Se også hjemmesidens kalender
med mulige ændringer.
Gæster er altid velkomne og der er varm kaffe på kanden. Har
du et teknisk problem, vil vi gerne hjælpe dig med at finde en
løsning.

Vy 73 de OZ5SO, Steen

FREDERIKSSUND - OZ6FRS-OZ2KRT-OZ2AR
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, 
Roskildevej 161, 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.: 15 51 Konto nr.: 1 62 50 39
Hjemmeside http://www.oz6frs.dk
E-mail:oz6frs@hotmail.com

Februar's første foredrag var ved OZ3MAJ, Martin, som under-
holdt os med emnet "Digital Smart Technology for Amateur
Radio" - også kaldet D-STAR. 

Også den årlige generalforsamling, den 32´ i rækken, er blevet
afviklet med stort fremmøde - vi er aktuelt 78 medlemmer i
klubben. 
Et af de større debatemner var budgettet for Remotestyring af
HF-radiostationen. Peter, OZ3ABE, har allerede kørt contest
med dette setup - og det virker! 
Trods den store investering, var der fuld enighed om at fær-
diggøre projektet. Det betyder, at alle vore medlemmer - fra
deres hjemmeadresse - har rådighed over en 1KW station til
alle bånd, samt tilhørende antenner fra en 18m mast. 
Vi er overbeviste om, at det i høj grad vil stimulere vore med-
lemmer til at være aktive på båndene.
Der var også stor interesse for modernisering af antennepar-
ken, f.eks. med en SteppIR antenne, men det bliver nok først
til næste år.

Traditionen tro skiftede vandrepokalen for "Lang og solid ind-
sats"  ejer; idet den i år blev vider givet af Ole, OZ7FI, til vores
formand Joakim, OZ1DUG,  som anerkendelse for hans utræt-
telige arbejde for klubben, bl.a.  i form af byggeaktiviteter og
undervisning.

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag den 7. April 2014
kl. 19:30

Dagsorden i følge vedtægterne
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Program for Marts/April: 
19/03 EDR-foredrag: Promotion og Nødradio/GAREC,

ved Hans Bonnesen, OZ5RB.
26/03 FunCube Pro+SDR modtager, ved Peter, OZ1PIF.
02/04 Klubaften.
09/04 Klubaften.
16/04 Klubaften.

Foredraget 19/3 kræver måske lidt forklaring. De tre hoved-
punkter er:
Nødradio-udvikling i Danmark fra 1938 og til i dag.
Radioamatørernes Signal Tjeneste.
GAREC = Global Amateur Radio Emergency Conference.

Bemærk det er et EDR-foredrag hvor alle, også ikke medlem-
mer, har adgang. 

Vy 73 de OZ3NR, Niels W

HELSINGØR - OZ8ERA 
Mødelokale: Gl. Hellebækvej 63A, 1. sal 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Postadresse: formanden 
Formand: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør,
Tlf.:49 20 04 09
Hjemmeside:http://www.oz8era.dk/
E-mail: oz8era( @ )oz8era.dk 
Lokalfrekvens: 145.525 og 434.425 MHz
Lokalsnak på 3658 kHz hver dag kl. 10.00 (QRP)

Den 15. februar havde vi generalforsamling. Den blev traditio-
nen tro, indledt med fællesspisning.
På valg var Formanden, kassereren og sekretæren. Formand
OZ8FG og kasserer OZ8OM blev  genvalgt, som ny sekretær
blev valgt Max, OZ8MAX. På de fleste andre poster var der
genvalg. Da stormen Bodil var temmelig hård ved VHF og UHF
antennerne, blev det besluttet at indkøbe og opsætte nye
antenner af en mere holdbar kvalitet. Der blev nedsat en grup-
pe til at forestå dette arbejde.
NB! Husk at melde adresseændringer til Erhvervsstyrelsen.

Program:
19/3 Klubaften.
26/3 Klubaften. Teknik.
2/4 Klubaften.
9/4 Klubaften. Teknik.
16/4 Klubaften.
23/4 Klubaften. Teknik.
30/4 Klubaften.

Ret til ændringer forbeholdes.
Check også hjemmesiden.

Vy 73 de Franz, OZ8FG

HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej 13, Kælderen, i den
nordlige ende af skolen (mod Københavnsvej).
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30
Postadresse: Benyt formandens adresse.
Formand: OZ1NV Jørgen Riishede,
Gl. Frederiksborgvej 27, 3200 Helsinge. Tlf.: 4879 6072
Bank: Handelsbanken. Reg.nr. 6300 Kontonr. 1548095
e-mail: formand@oz1edr.dk
Hjemmeside: www.oz1edr.dk/
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
18/3 Workshop og klubaften, foregår hos spejderne i

Skævinge
25/3 Klubaften
1/4 Klubaften
8/4 Workshop og klubaften, foregår hos spejderne i

Skævinge.
15/4 Klubaften
22/4 Klubaften

Der er stadig i skrivende stund intet nyt om vores lokaler, men
der bliver arbejdet ivrigt på sagen. Derfor er vores almindelige
klubaftener stadig henlagt til Byskolen, 1.sal lokale 19. Og som
det ses af programmet, workshops foregår hos spejderne i
Skævinge.

Vy 73 de OZ1DPX Steen

BORNHOLM OZ4EDR-OZ4CHR-OZ4HAM 
Mødelokale: Radioamatørernes Hus, 
Remisevej, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Onsdage kl. 19,30: klubaften.
Formand: OZ4NE, Jørn Engel Nielsen. 
Peter Ipsens vej 89, 3700 Rønne. Tlf. 47384677.
Bank: Nordea, Reg.nr. 0650, Konto nr. 6505 861 068   
Repeaterfrekvens: 145.650 MHz. Lokalfrekvens 144,650 MHz
E-mail: mail@oz4edr.dk 
Hjemmeside: www.oz4edr.dk 

Referat fra GF d.14-02-14
Formanden oplæste sin beretning som blev godkendt med
akklamation.Vi deltog på fyrweekenden i 2013,hvor der var
gjort et stort stykke arbejde fra fyrpasserens side idet der var
andre grupper tilstede bl.a Hjemmeværn og Sok og udstillere
af forskellig art,med et pænt antal besøgende i løbet af week-
enden.Økonomi kassereren gennemgik regnskabet,hvor den
største udgiftspost var el regningen som er løbet i vejret efter
vi fik varmeveksleren,den har så kørt et helt år,med det resul-
tat at indeklimaet er blevet væsentlig forbedret.Vi har fået et
sponsorat på 5000kr af Mieritz APS OZ0BM,hvilket vi er meget
taknemmelige for.Tak for det Benny.
Under evt kom der en masse bolde i luften bl.a næste fyrweek-
end,andvendelse af klubhus til andre formål,vi bruger det jo
kun en gang om ugen,så kunne vi finde en måde at anvende
det bedre på ville det være godt og lette på økonomien.Der er
blevet taget tilbud på efter isolering af loftet med papir gra-
nulat.Vi har talt om OLD Timer aften,passivt medlemskab

GF forløb i god ro og orden,der var mødt 9 mand op til gf tak
for det
Formand: OZ4NE  Jørn E ielsen oz4ne@youmail.dk
Kasserer: OZ4OW Kjeld Nielsen bro27@mail.dk
Best.Medlem: OZ5JD John Dahl john.b.dahl@gmail.com
Klufaften hver ONSDAG kl 1930
Kom og vær med på vores Klubaftener om onsdagen kl.19.30
OZ4EDR er aktiv på HF og VHF båndene på Klubaftenerne.
Vi er også aktive på Bornholms repeateren på 145.650 MHZ.
Husk Klubhuset er blevet røgfrit

73 de OZ4NE  Jørn

LOLLAND - OZ1LOL 
Mødelokale: Holeby Skole, Vestervej 126, 4960 Holeby. 
Mødeaften: Onsdage i lige uger, kl. 1900
Formand: OZ5PT, Hans Andersen, Ryde Møllevej 3, 4920 Sølle-
sted tlf.: 5966 8501 el. 24826502
Postadresse: Troels Emborg Svendsen, Svanevej 23, 4970 Rødby
E-mail: oz5pt@hotmail.com 

Så er det igen tid til vores årlige ordinære generalforsamling, 
som afholdes onsdag d. 2. april 2014 kl. 1930.
Dagsorden i følge vores vedtægter, som kan rekvireres.

Vy 73 de OZ1PF, Claude.

Hovedbestyrelsesmedlem:
Kjeld Ove Nielsen, OZ4OW
Brovangen 27, 3700 Rønne
Mail OZ4OW@edr.dk

Kreds 3

Hovedbestyrelsesmedlem:
Ivan Stauning, OZ7IS
Bartholinstræde 20
2630 Tåstrup
Tlf.: 43 52 33 14  Mail: OZ7IS@edr.dk

Kreds 4

edr_kreds4@yahoogroups.com
subscribe-edr_kreds4@yahoogroups.com
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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 40 36 77 67
Postadresse: OZ7QC Ingolf Schau, Solsortevej 8, 4000 Roskilde 
Giro: 1 60 73 40
Hjemmeside: www.oz9edr.dk Mail: oz9edr@oz9edr.dk
Lokalfrekvens: 145.525 og røret 434.600

FCD Pro+ v/OZ1PIF
Peter, OZ1PIF kommer 27/3 og fortæller os om "FCD Pro+" dvs.
FUNcube Dongle Pro+ som er en forbedret TV-USB stick, der i
en pc virker som en SDR modtager. Det kan en Aldi TV-USB
stick også, men FCD Pro+ er beregnet til amatørbrug, har filtre
for 2 m og 70 cm og dækker det meste fra 150 kHz til 1,9 GHz,
kort sagt en for os meget bedre løsning, se www.funcubed-
ongle.com

Kalender
20/3 Klubaften
27/3 FCD+ v/OZ1PIF
1/4 144.280 NAC fra Gyrstinge
3/4 Klubaften
10/4 Klubaften
17/4 Skærtorsdag, ingen klubaften
24/4 Klubaften
Husk at læse mails fra http://groups.yahoo.com/group/oz9edr/
hvor evt. ændringer bekendtgøres.

73 de OZ1RH, Palle.

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA 
Mødelokale: Vordingborg Firma Sport, Præstegårdsvej 11,
4760 Vordingborg. 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00, telf. 55 28 91 64. 
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen, Fanefjordgade 130, 4792
Askeby. Telf. 55 81 72 26
E-mail: oz8sma@gmail.com
Hjemmeside:http://www.oz2hns.dk/oz8sma

20/3 Klubaften, programmering, hyg & byg
27/3 Klubaften, programmering, hyg & byg
01/4 2m test
03/4 10m test, klubaften, programmering, hyg & byg
08/4 70cm test
10/4 6m test, klubaften, programmering, hyg & byg
17/4 Ingen klubaften - Skærtorsdag

I efteråret lavede vi diagrammer og printudlæg med KiCad. Vi
er også blevet anbefalet DesignSpark. Og det skal naturligvis
også prøves. Vores aktiviteter spreder for tiden vidt. Der er
gang i tegneprogrammerne og print ætse karret for tiden.
Gode og spændende CPU styrede projekter ser for tiden
dagens lys, og nogen gange skal der lige bruges et eller to for-
søg mere indtil det hele sidder lige i skabet. Man er vel ekspe-
rimenterende amatører.

Fælles printudlæg op på storskærm. Er alle med endnu?

OZ3CM's "Arduino mini" styrede, programmerbare attenuator

Billeder aller underdanigst igen lånt fra Fb. gruppen.
Husk altid at holde dig opdateret på klubbens hjemmeside og
i klubbens facebook gruppe. Programændringer, eller brea-
king news har vi i sagens natur bedre mulighed for at få opda-
teret dugfriske der. 

Vel mødt i klubben og på frekvenserne.

Vy 73 de OZ7NQ, Niels

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 Kerteminde. Telf: 29 87 95 44
E-mail:oz3tq@post8.tele.dk
Bankkonto:reg. nr. 5055 konto nr. 0001106268
UHF repeater OZ8REB:  Bankkonto: reg.nr. 5055 konto nr.
0001106268,  mærket UHF-rep
Hjemmeside: http://www.oz2nyb.dk/

Der er nyhedsudsendelse på 145250 MHz hver mandag kl. 21.
Erling OZ9YB er redaktør.
Nyhedsudsendelsen har mange lyttere undtagen lige i vinter-
ferien i uge 8!
Vi har fået lov at beholde 80M Aktivitetstest pokalen, da
'OZ2NYB' står på den 5 gange.

Hygge og crumblekage ved Svendborg Afds 
besøg d. 20. februar

Klublokalerne er i pæn orden efter en arbejdssøndag for
bestyrelsen, så vi kunne være bekendt at vise dem frem ved
Svendborg Afdelingens besøg d. 20. februar.
OZ8REB UHF Repeateren kører nu med 1 sekunds udfald som
passer til pilottone drift. Mange af vores medlemmer der kører
med 1750Hz opkald skal lige vænne sig til det!

Kreds 5

Kredshjemmeside: www.oz5fyn.dk
Kredsens e-mail adresse: oz6om@edr.dk

Hovedbestyrelsesmedlem:
Bjørn Madsen, OZ6OM
Øderløkken 20, 5240 Odense Nø
Tlf.: 20 66 73 88  
Mail: OZ6OM@edr.dk
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OZ8REB analog UHF repeater og OZ3VHF beacon

Efter det seneste driftsstop er alle stik i installationen nu
erstattet med loddede forbindelser eller kronmuffer, for at for-
bedre driftspålideligheden.
Der rodes med SDR dongle.
Trådantennen er nede pt., flagline kan ikke holde til det bar-
ske vejrlig der har hersket i denne vinter.

Program.
17. marts Kreds 5 og opstillingsmøde kl. 19:30 hos OZ3FYN
20. marts Klubaften.
27. marts Klubaften.
3. april Klubaften.
6. april 80M Aktivitetstest.
10. april Klubaften.

Vy 73 de Nick OZ3TQ

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Rødeledsvej 72, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Torsdag kl. 19:00
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen
Pederstrupvej 2, 5900 Rudkøbing. Tlf. 62 50 22 72
Postadresse: Rødeledsvej 72, 5700 Svendborg. 
Bank: Jyske Bank, Kto.: 5054 1208943 
Repeatere: 145.750 MHz, 434.875 MHz og 51.970 MHz  
Repeaternes  giro: 100 815 05
Hjemmeside: www.oz7fyn.dk
Mail adr.: oz7fyn@live.dk

Program:
17/03 Kredsmøde i OZ3FYN, Odense, kl. 1930 
20/03 Klubaften
27/03 Vi fortsætter med antennerne
03/04 Klubaften
10/04 Vi laver forsøg
17/04 Skærtorsdag

Siden sidst og nyt:
Vi har holdt generalforsamling den 13/02 med et godt
fremmøde på 15 medlemmer. Gudrun OZ4GP blev valgt
som dirigent og holdt udmærket styr på forsamlingen. 
Vi har en rimelig god økonomi, så kontingentet forblev 
uændret og den eneste ændring ved valget var en enkelt 
udskiftning af en bestyrelsessuppleant.
Da vi jo har egen Hovmester, bød klubben efterfølgende
på en lille forfriskning.

Vy 73 de OZ2JOM, Jens-Otto 

VESTFYN - OZ5VF
Mødelokale: STU, Jernbanevej 21, 5592 Ejby.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Formand: OZ6MU, John Lindberg Blaabjerg,
Engdraget 10, 5450 Otterup. Tlf. 64 82 50 05 / 40 82 36 77
Email: oz6mu@otterup-fyn.dk
Postadresse: OZ9IS, Ib Skov Pedersen
Søndergade 16, 5500 Middelfart.
Hjemmeside: http://www.oz5vf.dk

PROGRAM.
19/3 Det nye OZ.
26/3 Ham Radio fra You tube.
2/4 Alm. Klubaften.
9/4 Hjælp til dine konstruktioner.
23/4 Det nye OZ.

Vy 73 de OZ9IS Ib.

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO 
Lokale: Plantagevej 42B, 6240 Løgumkloster.
Mødeaften: Onsdag lige uger 
Formand: OZ1GHK, Kaj Nauschütt, Åbenråvej 35, 6780
Skærbæk, Tlf: 3026 0721
Postadresse: formanden
E-mail: oz1ghk@bbsyd.dk
Hjemmeside: http://www.oz5lko.dk
2 meter repeater:.145612,5

Vi holder klubaften onsdag kl. 19:30 i lige uger.

Den 16. april afholder vi vores årlige generalforsamling.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være for-man-
den i hænde senest d. 2. april.

VY 73 de OZ1LZH Erik

NORDALS - OZ1ALS
Lokale: Svenstrup friskole, Svenstrup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: hver torsdag kl. 19.30
Formand: OZ1CCJ, Arthur Tølbøl Petersen, Sjellerupvej 32,
Guderup, 6430 Nordborg, Tlf: 7445 8709
Bankkonto: Broager Sparekasse 9797-0001906712
Email: arthurpetersen@pc.dk
Hjemmeside: www.oz1als.com

Siden sidst:
Når dette læses skulle vi være færdige med istandsættelse af
vort klublokale. 
Det er blevet rigtig flot.
Tak til de, der har bidraget med arbejdskraft.

73' OZ6TR/Bent

SØNDERBORG - OZ1SDB 
Mødelokale: "Bakkensbro Skole. Bakkensbro 6. 
Ullerup, 6400 Sønderborg.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30 i ulige uger .
Formand: OZ1KVB, Erik Simonsen, Postboks 195, 6400 Sønder-
borg.
Bank: Broager Sparekasse Reg 9797 Kto. 0001386859 
Postadresse: Postboks 195, 6400 Sønderborg.
E-mail:oz1sdb@gmail.com
Hjemmeside: http://www.oz1sdb.dk 

Tirsdag D. 25 Marts Kl. 19.30 i vores lokale.
Lidt kort om oz kartoteket og virkemåde.

Tirsdag D. 8 April Kl 19.30  hvordan jeg har lavet en flerbånds
gp til hf i flagstangen ,den usynlige hf antenne.
v.oz1kvb

Tirsdag D. 22 April holder vi lukket i forbindelse med Påsken .

VY 73 DE OZ1KVB 

Kreds 6
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ7ALN, Anne-Lene Nansen
Tirslundvej 16, Tirslund, 6541 Bevtoft. 
Tlf. 74 83 22 45. 
Mail: oz7aln@edr.dk

Kredsens hjemmeside: www.kreds6.com
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AABENRAA - OZ6ARC 
Mødelokale: Klubhuset, Rugkobbel 234, 6200 Aabenraa. 
Mødeaften: torsdag kl. 19.30.
Formand: OZ7UE, John Hoeg, Hokkerupvej 13, 6340 Kruså.
Tlf.:30 31 53 58
Postadresse: Rugkobbel 234, 6200 Aabenraa
E-mail: oz6arc@qrz.dk
Hjemmeside: http://oz6arc.qrz.dk 
Afdelingskrekvensen: 145.525 MHz

Der arbejdes på opbygning af SDR-HF DONGLE konverteren
på klubaften med RADIO@SELVBYG.

PROGRAM:

20/03 TIPs & IDEer til "I" phone, pad.. v/1bmo
Gert demonstrerer & fortæller! 

27/03 RUNDT om PC' en. v/ 7ue, 6iq
Den årlige aktuelle og populære PC - aften!

03/04 RADIO@SELVBYG v/6aq, 5jan, 5wk
Vi afslutter sæsonens selvbyg:
HF SDR DONGLE KONVERTEREN

10/04 BYGGE-EMNER til næste sæson v/5wk
Vi vil gerne høre DIT ønske !

17/04 SKÆRTORSDAG !
Ingen møde.

24/04 SÆSON AFSLUTNING v/6IQ
Slæbesild m. tilbehør afslutter igen en aktiv sæson.

HUSK:
- aktuelle nyheder ligger altid på www.OZ6ARC.dk
- vores lørdags QSO kl. 9,45 på 3,707 MHz +- QRM 
- den daglige QSO på lokalafdelingsfrekvensen 145.525 MHz

omkring kl.17. 

Vi ses i klubhuset !  
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.:73526050
Postadresse: Postboks 94, 6701 Esbjerg
Hjemmeside: http://www.oz5esb.dk 
E-mail: info@oz5esb.dk

PROGRAM:
19/3 Almindelig mødeaften.
26/3 Aktivitet under endelig planlægning.
29-30/3 CQWW WPX SSB Contest.
2/4 Almindelig mødeaften.
9/4 Fieldday møde 1.
16/4 Almindelig mødeaften.
23/4 Oldtimer aften 2014.
26/4 Forårs rengøring.
30/4 Almindelig mødeaften.

Mandags åbent i værkstedet kl. 19.00 til kl. 21. 00.

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

Vy 73 de OZ4AFQ, Kurt.

HERNING - OZ8H 
Postadresse: Kollundvej 35,Lind, 7400 Herning. 
Mødelokale:Fritidsgården "Lindholm", Kollundvej 35, Lind,
7400 Herning. 
Mødeaften: onsdag kl. 19.30. 
Bankkonto:VestjyskBANK Reg. 7740 konto  1307762 
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: ottolisb@post10.tele.dk

Den 29. januar havde vi foredrag med Carsten OZ1DCZ. Emnet
var SSTV. Det er ikke en del af amatørradioen, som hidtil har
haft vores bevågenhed! Men, et  tilfældigt møde med Carsten,
gjorde os lidt nysgerrige!
Det var et rigtig godt foredrag. Resultatet er 3 nye SSTV  ama-
tører i afdelingen!
Så er vi igen på den tid af året, hvor der er generalforsamling!
Det er vigtigt, at møde frem så vi kan udveksle holdninger og
gode ideer. Det er den dialog, der skaber en dynamisk klub!

Sidst i marts har vi et "værkstedsmøde" Emnet er: Den visuelle
skala. OZ3RA  vil forklare hvad "Spektrum og vandfald" for-
tæller os. Emnet er fra det norske amatørblad: Amatør Radio
dec. 2013. 

Program
Onsdag den 26. marts.  Aften om "Den visuelle skala" v/
OZ3RA
Onsdag den  9. april Generalforsamling

Se eventuelle programændringer på hjemmesiden OZ8H

Vy 73 OZ8RM/ Bent

Kreds 7

Amatørnyt via Thyrepeateren (145.700) hver mandag kl. 18.30
Stof: OZ1JLZ, Poul tlf. 97 58 40 87

Hovedbestyrelsesmedlem:
Jan Hübner, OZ1INN
Rolfsgade 87, 6700 Esbjerg
Mail OZ1INN@edr.dk

Lukning af Herning repeateren igen udsat ! 

Heldigvis, kan offentlige besparelser også ha' en positiv
virkning. Det byggeri, som krævede vores repeater fjernet
, er lige udsat igen!

Generalforsamling

EDR Herning afd. har ordinær generalforsamling
onsdag d. 9. april kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
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HOLSTEBRO - OZ9HBO 
Formand: OZ5AFH Eric Bach Mysundevej 43 7500 Holstebro.
Tlf:97454522
Postadresse: formanden 
Bankforbindelse: Vestjysk Bank, 7600 4092862 
Lokalfrekvens: 145.325 MHz 
E-mail: info@oz9hbo.mira.dk 
Hjemmeside: http://www.oz9hbo.mira.dk 

Vi er nu så langt som i sidste del af Februar 2014. Vi har ikke
haft vor generalforsamling endnu, så jeg kan ikke fortælle
noget derfra før næste måned.
Jeg kan dog fortælle, at vi er kommet over  vort afviklingspro-
blem og hvorledes vi så skal køre videre må vi snakke om på
generalforsamlingen, så det håber jeg vi kan fortælle mere om
næste gang.

VY 73 de OZ1JMO Anker. 

RINGKØBING-SKJERN
Mødelokaler: Vardevej 11, 6880 Tarm
(Se vejledningen på oz0edr.qrz.dk)
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00
Formand: OZ7ADZ, Niels Krogsgaard
Postadresse: Muldbjergvej 26, 6971 Spjald
Bankforbindelse: Nr Nebel Sparekasse 
Konto: 9682 0000766283
Lokalfrekvens: 145.600 Vestjylland Rep.
E-mail: mail@oz0edr.dk

Så er vores Generalforsamling veloverstået med 12 fremmød-
te.

Vi har oprettet en Repe-
atergruppe til den dagli-
ge drift af Vestjylland
Repeateren . 
Og oprettet et Arbejds-
udvalg så vi får lidt bre-
dere input omkring
klubben og flere ideer til
fremtidige projekter .
Samtidig forsøger vi os
igen i år med et Field-
Day udvalg , Så håber vi
de kan trække lidt flere i
loggen.
Vestjylland repeateren
er nu kørende igen.

OZ7MAX & OZ8LJ i gang
med udskiftning af
antenne og kabel på
Vestjylland repeateren

Vi holder stadig klubaf-
ten Tirsdage fra kl 19 - ca
22 
Kig endelig forbi .

Vy 73 de OZ2EVP/Erik

SKIVE - OZ7SKV & Contestcall  OZ7KJ
Mødelokale: Tambohus, Frederikdals Alle 7A, 7800 Skive 
Møde: Hver mandag kl. 19.00 
Formand: OZ7MKS Michael K. Sørensen Vindevej 50 7800 Skive
Tlf.: 61771230
Postadresse: formanden
E-mail oz7mks@qrz.dk
Giro/netbank: Salling Bank  reg.nr. 7890 kontonr. 5039232
Hjemmeside: http://www.oz7skv.dk 
Lokalfrekvens: 145,350 MHz 
Repeaterfrekvenser: 145,750 MHz / 434,875MHz

Siden sidst har vi haft ordinær generalforsamling og af væs-
entlige ændringer i bestyrelsen kan nævnes, at OZ4AGH Jacob

gerne ville afløses p.g.a. stort arbejdspres, så han blev afløst af
OZ3JB Joe. Samtidig ønskede OZ8GY Finn ikke at genopstille
som suppleant og blev afløst af OZ3JB Joe.
Formanden takkede begge afgående best.medlem/supplean-
t'er for det solide arbejde i bestyrelsen.
Der har også altid været stor efterspørgsel på foredrag og alle-
rede nu er der et på bedding:
Mandag den 24. marts kl. 19.30 afholdes der et EDR-foredrag

i klubben ved OZ1DCZ - Carsten om Ham Radio Deluxe og Ele-
craft KX3.
Alle er velkomne.

Velmødt i klubben og husk amatørnyt mandage 18:30 på
145,750 MHz.  Se evt. hjemmesiden.

Vy 73 de OZ1JBE Poul-Erik

STRUER - OZ3EDR 
Mødelokale: Makholmvej 3, Resenstad, 7600 Struer. 
Mødeaften: torsdag kl. 19.30. 
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer.
Telf.: 9785 3809
Postadresse: Tårngade 19, 7600 Struer
Første torsdag hver måned: Bestyrelsesmøde kl. 19.00
http://www.oz3edr.dk/

Besøg Martin Munkebo A/S i Struer
Torsdag den 23.01.2014 var afdelingen på virksomhedsbesøg
hos Martin Munkebo A/S i Struer. Firmaet er ifølge deres hjem-
meside: Danmarks førende specialist indenfor sprøjtestøbning
af store plastemner.
Asmus Munkebo bød velkommen til de fremmødte og invite-
rede på en forfriskning, hvorefter han lagde ud med at for-
tælle om firmaets historie og de produkter de producerede. 
Asmus fortalte om forskellige plasttyper og deres egenskaber.
Generelt får de plasten hjem som granulat med en diameter på
ca. 3mm og ca. samme længde.
Granulatet føres ned i fødemekanismen i plaststøbemaskinen,
hvor plastgranulatet opvarmes ved hjælp at et antal varmele-
gemer og en snekke fører den smeltede plast frem mod støbe-
formen samtidig med at den tilfører det nødvendige tryk som
skal presse plasten ind i den store støbeform. Tryk på helt op
til 2300 bar kan være nødvendig! Støbeformen, som kan veje
flere ton, vandafkøles for at holde temperaturen nede på et
niveau som tillader plasten at størkne. Når dette er sket, træk-
kes de to formdele fra hinanden, så det færdige emne kan
tages ud.
Desværre talte jeg ikke hvor mange maskiner de havde, men
et godt skud vil nok være omkring de 20 og hver af dem fylder
nok  henved en halv parcelhusgrund, så det er imponerende
store maskiner, i hvert fald set med et par radioamatørøjne!
De store tonstunge sprøjtestøbeforme flyttes mellem formla-
geret og støbemaskinerne via et kransystem i loftet.
Afdelingen vil gerne sige tak til Asmus for en kompetent gen-
nemgang af materialer, processer og maskiner og en interes-
sant rundvisning på fabrikken. Selv om det ikke havde med
radio at gøre, var det en meget interessant aften, hvor vi fik et
indblik i en verden med mange nye indtryk.
Der var 15 deltage til arrangementet.

Foredrag om SDR- og GNU radio
Torsdag den 10.04.2014 kl. 20.00 holder OZ1LQO Søren et fore-
drag om "RTL-SDR radio og GNU Radio". RTL-SDR er en lille
USB enhed (DTV Modtager) som tilsluttes PC'en og som kan
købes billigt på eBay. GNU Radio er et software program til
simulering af radiosystemer. Programmet indeholder en række
grafiske funktioner/moduler, som kan sættes sammen så de
simuler/emulerer et radio kredsløb. Outputtet fra softwaren
kan så afspilles real-time via PC'ens lydkort. Men det vil Søren
fortælle en hel masse mere om. 

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

Vy 73 de OZ5BG, Bent
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FREDERICIA - OZ1FRD - Contestcall OZ3PY 
Mødelokale: Lollandsgade 2-4, Depotgården i garagefløjen
ved masten. 
Mødeaften: torsdage kl. 19.00 - 22.00 
Formand: OZ9F Leif Lindy Hjørringgaard, Nordre Dybbølvej 18
7000 Fredericia. Tlf. 4277 6813
Postadresse: formanden
E-mail:leif@oz9f.dk
QSL-manager er OZ3VJ Viggo Jacobsen
Lokalfrekvens: 145.475 , 51.475 samt 434.900

Program:
27/3 Klubaften.
3/4 Klubaften.

10/4 Generalforsamling kl.19.30
17/4 Ingen klubaften (skærtorsdag)
24/4 Foredrag, kl.19.30 over emnet: contestteknik

mest for VHF og UHF: How to beat
OZ9EDR/OZ5W. Det er OZ1RH Palle der kommer
og fortæller.

Vinteren er ved at være ovre og foråret begynder så småt at
titte frem, så det er nu vi skal til at bestemme os for somme-
rens Field Day's, og hvilke antenne der skal bygges til de for-
skellige bånd vi vil køre på. Vi har snakket om 4 element anten-
ner til VHF og 7 element til UHF og på HF en Moxon antenne,
sidste år havde vi en prøve opstilling af Moxon på HF Field day,
og den var så vellykket, at vi har besluttet at bygge en "rigtig"
til i år.

Vy de 73 OZ 4BT

HORSENS - OZ6HR 
Mødelokale: Parallelvej 6A, 8751 Gedved
Formand: OZ3VB, Viggo Berland, Fjordglimtsvej 18, 8700 Hor-
sens, Tlf.: 75 62 49 77
Postadresse: Fjordglimtsvej 18, 8700 Horsens
E-mail: post@oz6hr.dk 
Hjemmeside: www.oz6hr.dk 
Lokalfrekvens: 145.425 MHz

Program:
13/3 Ordinær generalforsamling.
17/3 Klubaften.
20/3 Teknisk aktivitetsaften.
24/3 Klubaften.
27/3 Teknisk aktivitetsaften.
31/3 Klubaften.
3/4 Udflugt til TV Syd. Skynd dig at melde dig til! Der

er måske stadig ledige pladser.
7/4 Klubaften.
10/4 Teknisk aktivitetsaften.

14/4 Klubaften.
17/4 Lukket: Skærtorsdag.
21/4 Lukket: 2. Påskedag.
24/4 Teknisk aktivitetsaften.
28/4 Klubaften.
23/5 LAN Party. Seneste tilmelding er 9/5-2014.
Bemærk: Vi har fået nye lokaler. Den nye adresse er Parallelvej
6A, 8751 Gedved.
Normal åbningstid: kl. 19.00 - 22.30.
Aktiviteter starter: kl. 19.30.
LAN Party: Fredag kl. 17.00 - Lørdag kl. 21.00.

VY 73 de OZ3VB, Viggo

Randers - OZ7RD
Mødelokale: Det Gamle Vandtårn, Hobrovej 84, 8920 Randers
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Formand: OZ3FI, Finn Ellermann, Østervang 17, 8920 Randers
NV. 
Tlf. 86 45 44 40
Postadresse: Klubbens adresse 
Girokonto: 2 14 61 69 
E-mail: oz7rd@oz7rd.dk 
Hjemmeside: oz7rd.dk 

Klubaften hver onsdag kl 19.30.

Hold iøvrigt øje med hjemmesiden for nyheder mm.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

SILKEBORG - OZ7SAC - OZ8MW (contest)
Mødelokale: Bavnehøjvej 19, 8600 Silkeborg
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00
Formand: OZ3QY Jan Anderschou
Vester Moselundvej 15, 7441 Bording, 
Tlf: 4817 4616
E-mail: info@oz7sac.dk
Girokonto: 9 21 18 88
Postadresse: Postboks 147, 8600 Silkeborg
Hjemmeside: http://www.oz7sac.dk
Lokalfrekvens: 145.225

Siden sidst
Nu skal man træde varsom i værkstedet. Ihærdige folk har ryd-
det op og indrettet op til flere målepladser. Der er lavet en for-
retningsorden for brug af værkstedet, som du nok lige skal
læse igennem, inden du påtænker at rode. Til gengæld er
mulighederne store, med varme loddekolber indenfor række-
vidde og lys i diverse måleinstrumenter.

Kreds 8
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5KM, Kjeld Majland,
Lindbjergvej 8, Ejer, 8600  Skanderborg. 
Tlf. 86 57 92 42
e-mail: oz5km@edr.dk

Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag  den 10 april  2014 kl.19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foredrag
Torsdag d. 24 april 2014 kl. 19.30 kommer OZ1RH Palle og
fortæller om Contestteknik Mest for VHF og UHF,

How to beat OZ9EDR/OZ5W  

Alle foredrag i EDR afdeling Fredericia er
At betragte som EDR - foredrag

Og alle er velkomne

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i OZ7RD i klublo-
kalet Hobrovej 84, 8920 Randers NV 

den 23. apr 2014 kl 19.30.
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Må vi minde om "grippehylden", som igen er ved at være fyldt
med spændende rariteter, heraf flere brugbare dimser og dip.

Kommende aktiviteter

Læs mere om vores spændende projekter og arrangementer
på  www.oz7sac.dk.

SKANDERBORG - OZ7SKB 
Mødelokale: Niels Ebbesens Skolen, Højvangens Torv 4, 8660
Skanderborg
Mødeaften: Hver torsdag  kl. 19:30 i skolens åbningstider.
Formand: OZ8CTH, Peter Ravn, Fasanvej 5, 8370 Hadsten, tlf:
86982308/24630692
Lokalfrekvens: 144.525 MHz + 433.525 MHz 
E-mail: mail@oz7skb.dk / formandens: oz8cth@mail.dk
Hjemmeside: http://www.oz7skb.dk 
Postadresse: Formandens 

Siden sidst
Under mottoet "Småt er godt" viste OZ1IVA Lars den 31/1
hvad man kan bruge en tobaksdåse til. I små blikdåser fra Orlik
havde han bl.a. bygget et FET-dyk meter, en tonegenerator, en
12v 1amp strømforsyning og mest imponerende af alt, en 1W
80m CW transceiver med log i låget.

De enkle konstruktioner med diagram på låget og i samme
design fik mange til at mindes gamle dage , da man selv lave-
de sit grej med enkle midler og for små penge. Her fik klubben
ideen til et nyt byggeprojekt i næste sæson.

Billederne viser FET- dykmeteret og 80m transceiveren.

Den 20. februar fortalte OZ7OX Ole om sin Japanrejse som han
var blevet inviteret på af Japanske radioamatører. Nogle han
havde kendt nogen tid, først pr. radio og senere personligt i
Danmark og Grønland

Ole er god til at fortælle levende, og det var en meget spænd-
ende samlet oplevelse.

Både radiomæssigt, f.eks. en fullsize 3 element beam antenne
til 80m i et 60m højt tårn, og den turistmæssige del som førte
langt omkring. De amatørvenner han besøgte, manglede ikke
ligefrem penge.

Kommende programmer
Torsdag den 20. marts: Ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. marts: Klubaften
Torsdag den 3. april: Klubaften
Torsdag den 10. april: Klubaften

Klubbens hjemmeside OZ7SKB.dk vil gennemgå en "skønheds-
behandling" i den kommende tid. Hjemmesiden er allerede
ved at udvikle sig til et vigtigt kommunikationsmiddel for
klubben. Formanden holder f.eks. konstant programmerne
ajourført.

Vy 73 Bent
OZ4BM

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Soldaterforeningernes lokaler,Cafeteriabygnin-
gen 1.sal,Kasernevej 9, 8800 Viborg.
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen, Gl. Århusvej 368, 8800 Viborg.
Telf.: 8663 9593.
Postadresse: Formanden
Lokalfrekvens: 145.475 Mhz
E-mail: oz4vbg@qrz.dk
Hjemmeside: http://www.oz4vbg.dk
Bank: Regnr.7670  Kontonr. 2295744

Ved generalforsamlingen var mødt 10 medlemmer op. Ved
OZ6AI Hans's fravær blev OZ0PL Preben valgt som dirigent.Det
hele forløb stille og roligt.Der var genvalg på alle poster.Der
var en livlig debat om hvordan det kommende år skal forløbe
; og der blev planlagt et par arrangementer. Det er dog ikke
for sent , hvis du har nogle gode ideer eller projekter som vi
skal lave.
Referat fra generalforsamlingen var ikke færdigt ved fristen
for indlæg i OZ ; men vil blive bragt i et senere nummer af OZ.
Følg også med på klubbens hjemmeside som vi håber vi kan få
forbedret eller helt fornyet.

Næste klubmøde: Onsdag d.26 marts.
Onsdag d.30 april.

Vy 73 de OZ1IVQ  Erik

ÅRHUS - OZ2EDR 
Mødelokale: KFUM Spejderne "Skjoldhøjen", Holmstrupgård-
vej 36, DK-8220 Brabrand.
Mødeaften: torsdage kl. 19.30 
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, Hindbærhaven 83, 8520
Lystrup. Tlf.: 86 22 32 29
E-mail: oz1kkh@direkte.org 
Girokonto: 3 09 19 29 
Postadresse: Formandens
Hjemmeside: http://www.qsl.net/oz2edr 
E-mail: oz2edr@qsl.net 

25. marts
Mystikkken i og omkring en antenne

OZ8LE - Erick Lykkegaard vil i teori og praksis afdække
noget af den mystik, som omgiver en antenne.
Ved hjælp af små opstillinger incl. generator, scop og spe-
ctrumanalyzer, vil fænomener som f.eks. strøm på ydersi-
den af et coax-kabel blive belyst.
Vi skal også høre om common-mode chokes - strøm balun. 
Skin - proximity-effekt, hvad er det? 
Hvorfor udstråler en antenne? 
Hvorfra kommer de '73 ohm', og hvor bliver effekten af?
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Så er der igen et fyldigt program klar. Sæt X i kalenderen, der
er snart Generalforsamling. Endnu engang underholder Søren
1LQO med et spændende foredrag, så snyd ikke dig selv for en
spændende aften. Alle er velkomne, også ikke-medlemmer af
afdelingen. 

Ordinær Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold
til afdelingens vedtægter. 

Generalforsamlingen finder sted
Torsdag den 24. april 2014 kl. 20:00
Skjoldhøjen, Holmstrupgårdsvej 36, 8220 Brabrand

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgsformænd
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2013
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år, her-

under fastlæggelse af kontingent for 2015
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse

Der skal vælges
• Formand (OZ1KKH på valg)
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• (OZ1ISY og OZ2BKK på valg)
• 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 2 suppleanter
• (OZ1HCQ på valg)
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest onsdag den 16. april 2014. 

På bestyrelsens vegne: Formand - OZ1KKH - Erik Nielsen

Program:
20/3 Alm. Klubaften
27/3 Foredrag: Weak Signal Propagation Reporter,

WSPR, en de mange nye QRSS modulationer. Den
er ekstremt effektiv og det er forholdsvist simpelt
at opbygge en low power sender og følge med i
hvor langt væk den kan høres. Emnepunkter vil
bla være:
-Teknikken, modulationen, hvordan virker det
-Demo, hjemmebygget WSPR kit, se stationerne
på nettet, eller i en App
-Er det svært at komme i gang, hvad koster det,
hvad kan man bruge det til?

3/4 Alm. Klubaften
10/4 Alm. Klubaften
17/4 Lukket (Skærtorsdag)
18/4 Generalforsamling, se indbydelse ovenfor

Alle klubaftener starter kl. 19.30

Vy 73 de OZ1ISY Søren

SÆBY - OZ5GX 
Mødelokale: Bunkeren, Sæbygårdvej 40, 9300 Sæby,
Mødeaften: 1. og 3. onsdag i hver måned kl. 19.30 
Formand: OZ1IPU, John Sørensen, Sølystvej 13, 9300 Sæby
Postadresse: Formandens
E-mail: alfa@oz5gx.dk
Hjemmeside: http://www.oz5gx.dk

Program:
19.03 Klubaften med besøg af OZ5HZ, Finn
02.04 Klubaften
06.04 80 meter aktivitetstest

16.04 Klubaften
04.05 80 meter aktivitetstest
07.05 Klubaften
21.05 Klubaften
01.06 80 meter aktivitetstest
04.06 Klubaften
18.06 Sidste klubaften før sommerferien

Vi har endnu ikke lavet program for de aftener, hvor der kun
står "klubaften". Yderligere information kommer via e-mail.
Hvis der sker ændringer i programmet, vil I også blive oriente-
ret via e-mail.

Siden sidst
Så er de sidste forhandlinger med Frederikshavn kommune
vedrørende en ny lejeaftale for klublokalerne ved at være på
plads. Når aftalen er underskrevet af begge parter, bliver
næste trin renovering af lokalerne med isolering af lokalerne
og et nyt varmesystem. Når renoveringen er færdig vil afdelin-
gen indbyde til Åbent hus, hvor interesserede er velkomne til
at komme og se, hvordan der er kommet til at se ud.
Vi har afholdt afdelingens årlige generalforsamling. Referatet
kan læses på afdelingens hjemmeside. Her er resultatet af val-
gene og dermed den nye bestyrelse. Genvalgt til formand blev
OZ1IPU, John og til bestyrelsen blev OZ6ABA, Leif også gen-
valgt. OZ7QB, Bent ønskede ikke genvalg og i stedet for ham
blev OZ1KDG, Ole nyvalgt. OZ64J, Jens blev valgt som supple-
ant. 
Bestyrelsen består foruden de tre valgte også af kasserer
OZ3AAF, Eigil og sekretær OZ1GGF, Uffe. Suppleanter er
OZ1GWD; Jørgen og OZ64J, Jens.

QSL-kort udsendelse 2014
EDR´s qsl-central sender kort ud på følgende datoer i 2014:
6. marts, 17. juni, 9. september og 4. december. De af jer der er
tilmeldt afdelingens qsl-service må sørge for at hente kortene
i afdelingen eller henvende sig til formanden.

80 meter aktivitetstest
Interesserede er velkommen, vi mødes i afdelingens lokaler kl.
9 og starter med en kop kaffe.

vy 73 de OZ7QB, Bent

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.
Telf.: 9813 9535
Mødeaften: onsdag kl. 19.30
Formand: OZ1JEE Bjarne Poulsgaard
Præstevej 78, 9530 Støvring, Tlf.: 30 27 40 08
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ4REN - 145.650
E-mail: oz8jyl@oz8jyl.dk
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk

Onsdag den 5. februar gæstede OZ1FF Kjeld klubben, og gav
foredrag omkring QRV på mikrobølge. 25 medlemmer var
mødt op, for at høre om der virkelig sker noget på disse bånd.
Nogle havde stadig den indstilling, at man skal være uddannet
blikkenslager og ikke elektronikingeniør for at blive QRV på
disse bånd. Denne påstand fik Keld dog hurtig modbevist, med
sin medbragte samling af SHF Lego klodser for voksne.
Lørdag den 15. februar var en lille håndfuld samlet til fælles
arbejdsdag i klubben. Vores W3DZZ antenne blev endelig sat
op igen, og den folled dipol fik en højere placering i masten.
Resultatet var 59 i USA på 15meter i første hug, så de dur vist.
Log computeren i radiorummet har også fået et ansigtsløft. I
byggelokalet er der blevet opsat en stående internet surfer
plads, og hyggestuen har fået installeret en fladskræm, så man
kan dele skærmen fra sine bærbare enheder dertil.
Jeg håber næste gang, at kunne løfte sløret for nogle af de
projekter og ideer, der vil blive diskuteret på årets general-for-
samlingen samt efterfølgende udvalgsmøde i klubben.

Følg med i klubbens aktiviteter på hjemmesiden, eller lyt til
repeaternyt hver mandag fra klokken 19:00 på 145.650MHz.

vy 73 de OZ6ADL Nils Thøger Møller

Kreds 9
Hovedbestyrelsesmedlem:
Finn Bjerregaard Johansen, OZ5HZ
Jørgen Sonnes Vej 45, 9000 Ålborg
Tlf. 30 27 92 99
Mail: OZ5HZ@edr.dk 
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Juletesten 2013
Efter at have deltaget i juletesten sendte jeg nedenstående "
Kommentarer til Juletesten" til contestmanager OZ3ABE.
OZ3ABE bekræftede omgående modtagelsen.
Til min store overraskelse blev mine kommentarer ikke bragt i
februar OZ under juletesten.
Efterfølgende har jeg fra 3MC fået at vide, at 3ABE ikke ville
bringe mine kommentarer, fordi jeg ikke havde indsendt log.
Man kan altså ikke få sine kommentarer bragt i OZ, når man
kun har deltaget i testen, men ikke indsendt log.
3ABE vil tilsyneladende ikke bringe kommentarer, som ved-
rører det rod, han har lavet m.h.t. at opgive to forskellige tids-
punkter for juletesten og to forskellige datoer for nytårste-
sten.
Det mindste 3ABE kunne have gjort var, at informere mig om,
at han ikke ville bringe mine kommentarer.
På meget arrogant vis skriver 3ABE til 1LD´s kommentarer, at
1LD har læst datoerne for nytårstesten for 2012. 
Ser man i OZ nov. 2013 er nytårstesten angivet til 1. jan. 2014
og ser man i OZ dec. 2013 er datoen angivet til 29. dec 2013. -
Rod uden lige.
Den nye regel om at 3ABE ikke accepterer poststempel som
bevis for rettidig indsendelse af log finder jeg yderst arrogant.
Nytårstesten afholdes 29-12-2013, eller er det 1-1-2014 ?
Kan man, hvis man sender sin log dagen efter testen, altså 30-
12-2013 eller 2-1-2014 være sikker på, at loggen (med det dan-
ske postvæsen) når frem inden fristens udløb d. 5-1-2014 kl.
23.59 ?
Som jeg ser det, er det usikkert, om man kan få sin papirlog
frem i tide. 
Indsendere af papirlog risikerer ikke at kunne deltage i tester-
ne efter 3ABE´s regler.

De indsendte kommentarer, som 3ABE ikke ville bringe i OZ:
Hej Peter,
Jeg har deltaget i juletesten siden 1960, de første år med call
OZ7YH, det er nok derfor 5KF ikke kunne finde mig i logudskrif-
tet fra 1963.
Jeg har deltaget alle år siden 1960, på nær de år, hvor jeg ikke
boede i DK.
Med den computerkraft, du tilsyneladende har til rådighed, fatter
jeg ikke, hvordan der kan laves så meget rod i tider og datoer.
Efter at du egenhændigt har lavet en del (med en enkelt undta-
gelse) uheldige ændringer i juletesten, så kunne jeg nemt fore-
stille mig, at du også havde ændret på tiderne. Derfor checkede
jeg ikke andre steder for at se, om contestkalenderen var uden
fejl.
Din snak om, at du efter gennemgang af alle logs, og efter dit
eget skøn, vil tildele ekstra point til de deltagere, der har rettet sig
efter tiderne i contestkalenderen, giver jeg ikke noget for.
Du måtte hellere foretage en lodtrækning blandt alle deltagere,
da resultatet under alle omstændigheder ikke kan blive retvisen-
de.
Man kunne måske overveje, kun at se på resultaterne fra om for-
middagen, hvor alle deltog i samme tidsrum.
Dit korstog imod papirlogs gør at flere af de helt gamle ikke del-
tager mere, jeg kender flere eksempler. 
Hvis du i stedet for at skrive spalte op og spalte ned om dine krav
til papirlogs, så tror jeg, at det ville lette dit arbejde betydeligt,
hvis du uden videre godtog papirlogs og nøjedes med at opfordre
til at man så vidt muligt anvender elektronisk log. 
De meget få papirlogs kan behandles på meget kortere tid end
det har taget dig at skrive om alle de krav, du stiller til papirlogs. 
Hvis det så resulterer i, at de helt gamle igen vil deltage i julete-
sten, ser jeg det som en stor fordel. 
Jeg har bemærket mig, at du også har strammet på reglerne for
indsendelse af log via postvæsenet.
I så lille en contest som juletesten, bør der ikke indføres en eneste
regel, som kan få folk til at overveje ikke at deltage.
Jeg indsender ikke logs for 2013, og agter ikke at deltage i jule-
testen fremover. 

Jeg deltager heller ikke i nytårstesten, man kan jo ikke vide hvil-
ken af de opgivne datoer folk møder op

Vy 73
Finn, OZ7YY

OZ5MT
Vi har mistet en god ven og radioamatørkollega.
OZ5MT Benny sov stille ind den 14. februar 2014 på Hospice
Esbjerg.
Benny var født i Horsens og blev her udlært som radiomekani-
ker, og fik licens som ganske ung.  Herefter uddannede han sig
til elektroniktekniker og arbejdede inden for radarteknik hos
Terma i Århus. Senere blev han ansat på Teknisk Skole i Århus,
hvor han var en meget værdsat lærer.  
Efter at have mødt Edith flyttede Benny i 1970 til Bramming.
Han blev efter en kort tid hos Otto Bertelsen på Esbjerg havn
lærer på fagskolen for elektronikmekanikere, og har der givet
mange unge en god start på deres karriere.
Benny havde gode pædagogiske evner, det var aldrig kedeligt
når han stod ved tavlen, han kunne få det bedste frem i de
unge mennesker.   
Benny var meget kvalitetsbevist, og drev i mange år elektro-
nikfirmaet BM elektronik, som opnåede alle relevante ISO-
certifikater. Dette smittede i høj grad af på hans amatørradio-
konstruktioner, som blev omhyggeligt og perfekt udført. Ben-
ny byggede mange apparater helt fra bunden.
Benny var aktiv på mange amatørbånd, fra 160 meter til 23 cm,
og var altid klar, hvis nogen havde behov for hjælp. 
Var vi på rejse fulgte han altid med i hvor vi var, det var både
på radio og computer, han gav ikke op før han havde fundet
den nøjagtige position på Google map.
Benny elskede at gå på rævejagt, det var altid hyggeligt, især
hvis man kunne komme på hold sammen med ham, han var
altid god for en hyggesnak, og man lyttede efter hvad han sag-
de, for der kom altid et par guldkorn. 
Da Benny blev syg, holdt det ham ikke fra at komme i skoven,
men nu lagde han rævene ud til de andre jægere.
Han vil blive savnet, som radioamatør og som ven.
Vore tanker går til Edith og familie

OZ8KF, OZ3DX, OZ2AKM, OZ1LN

Nedenstående silent key blev ved en beklageligfejl på redaktionen
ikke bragt i febuar OZ, hvilket jeg meget undskylder

HR

OZ9SN
Det var med stor sorg, at vi den 4. januar 2014 modtog med-
delelsen om, at vor meget gode ven, Svend efter længere tids
sygdom og i en alder af 85 år, var gået bort.
Svend var næsten født radioamatør, og han fik licens i 1948, og
i 1954 fik han medlemsnummer 2590 i EDR, hvor han var RM'er
i mange år.
Samme år blev Svend medlem af EDR Københavns Afdeling. I
perioder skulle man næsten tro, at han boede på Theklavej og
ikke i Hvidovre sammen med OZ5YL. Han har deltaget i man-
ge rævejagter, brugt oceaner af tid og kræfter på indretning
og vedligehold i huset på Theklavej, hvor han også var auktio-
narius, og i en periode underviste han også på kurser til D-
licens. Svend var også dybt involveret i STA 78 og SUA 79, samt
HAM 80 og HAM 82. Han var også primus motor i oprettelsen
af Radioamatørernes Museum samt radiostationen, OZ5MAY,
på Frihedsmuseet. I 1986 blev han udnævnt til æresmedlem af
EDR Københavns Afdeling.
Svend var altid parat til at hjælpe andre og dele ud af sin sto-
re viden.
Svend efterlader sig hustru, børn, børnebørn og oldebørn.

Æret være Svends minde.
Willy, OZ4ZT

Allis, OZ1ACB
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Silent key

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

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

Henvendelse vdr. annoncer:
Kjeld Egon Petersen
Østermarken 6, Stevning, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 86 25 
E-mail: oz9qq@edr.dk

Annonceindex

Husk !
Stof til OZ april skal være fremme hos

modtageren
- spalteredaktører - hovedredaktør  m. fl. -.

senest d. 21. marts og gerne lidt før.

Repeaterforeningen  "Yding Skovhøj"
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Lørdag den 26. april 2014 kl. 1400
i Horsens Afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af (det reviderede) regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde
senest lørdag den 19. april.

Formandens adresse er:  OZ1BAS, Per Christiansen, Rosengade 14, 8500 Grenå

På valg til bestyrelsen er formanden OZ1BAS Per og bestyrelsesmedlemmerne OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo.

Bestyrelsen gør iøvrigt opmærksom på, at kontingentrestance medfører tab af stemmeret. Forfaldsdagen for
kontingentet er 1. april.

Da der ikke mere udsendes girokort til  indbetaling af kontingent, beder vi i stedet medlemmerne indbetale
kontingent over Netbank til: 

DANSKE BANK.   Registreringsnummer 3675   Kontonummer 3675780129    Husk Call el. Navn 
Bestyrelsen
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OZ præsenterer 

EDR Frederikssund afdelingen
OZ6FRS - OZ2AR - OZ6KRT - OZ2REX

Status for EDR Frederikssund,
"klubben" eller OZ6FRS -  der er i
øjeblikket ca 70 medlemmer og
et fremmøde om mandagen
(byggeaften) på 6-10, og om ons-
dagen (mødeaften) omkring 20. 

EDR Frederikssunds nøgleord er
udvikling - i de retninger som
medlemmerne vil i - som falder
inden for formål, formåen og
formuen. 

Stationen blive flittigt brugt til
contest og også medlemmernes
"egne" kontakter, vi bruger nog-
le gange torsdage til kurser og
prøver, eller hvis der er et emne/projekt, der kræver mere "fordybelse" - eksempelvis program-
mering eller antennekonstruktion. 

Vi har 2 hovedarrangementer - Loppemarked i august og Fieldday i September. Derudover er
mange alternative adspredelser som grillaften, virksomhedsbesøg, foredrag, auktioner mm. 

For at det skal lade sig gøre har vi et grundlag for aktiviteter - et velassorteret lager, fornuftige
måleinstrumenter, en god station og antenne, internetadgang, Pc'er - og naturligvis lagerplads til
FD udstyr. Og igen igen - medlemmer der gør, både som deltagere, hjælpere og ledere.

Alt dette er vel blot udtryk for et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer, men gør vi noget
specielt for at nå dette?

Ja. - Forandring er det eneste sikre, og det kan godt gøres sammen med en god kop og et par
småkager på almindelige klubaftener. 

Fieldday har gennem de sidste 8-10 år været igennem løbende forandring - baseret på analyser
af resultater og problemer. Dette har været styret af OZ8PG, og har ledt frem til vores 1. plads,
som vi naturligvis er glade for. 

Faste byggeaftener er etableret sidste år. Før havde vi nogle perioder, hvor vi havde "samle/måle
aftener" på projekter, typisk noget mange medlemmer deltog i. Byggeaftener indeholder både
fælles  projekter, lagerbyggesæt og individuelle "udviklingsopgaver". 

Der er et fast hold, der deltager i NAC 2 m og HQ test, og fra tid til anden opstår der forskellige
aktivitetsgrupper omkring tester mm.

Vi forsøger løbende at løbe nye aktiviteter og faciliteter i gang, det er ikke altid det lykkedes men
det har vi det faktisk fint med (hvis ikke vi fejler engang imellem, så har vi ikke været langt nok
ude !).

Hvis du er interesseret i mere om EDR Frederikssund, så kig forbi mandag eller onsdag - eller på
loppemarkedet - lørdag den 16 August 2014.

OZ1DUG, Joakim
Formand EDR Frederikssund  www.oz6frs.dk
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Afsender
EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M

Radioamatørernes
Forlag

Klokkestøbervej 11, 
5230 Odense M

webshop:
www.edr-forlag.dk

Telefon 66 15 65 11
Fax 66 15 65 98

E-mail: kontor@edr.dk

Forsendelsesomkostninger
skal lægges til prisen

Kom videre efter 
“Vejen til sendetilladelsen”

Bogen givern adgang til den spændende verden af elektri-
citet og elektronik, og er skrevet i en let forståelig stil. 

Den er ideel for begyndere og ikke-tekniske læsere, der
søger efter mere information om de grundlæggende prin-
cipper for elektronik. 

Der gennemgås bl.a.  digital elektronik, DC og AC kreds-
løbsbegreber og halvledere, integrerede kredsløb, FETs og
meget mere. Der er mange eksempler fra den "virkelige
verden" og illustrationer sammen med små "køkkenbords-
projekter”
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Kr. 300,-
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