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Redaktionelt
OZ og EDR pr. november 2014
Lad mig starte med et velkommen til OZs nye contest spalteredaktør OZ1BII, Henning. Det er en erfa-
ren radioamatør og contestdeltager, der hermed tilknyttes redaktionen. En nærmere præsentation
kan du finde på side 565, hvor Henning beretter om sin karriere som radioamatør. Udover jobbet som
spalteredaktør følger også en “bibeskæftigelse” som EDRs contestmanager. Første større opgave her
er jule og nytårstesterne, som jeg i øvrigt vil foreslå, at du allerede nu reserverer tid til at deltage i.
Jeg er sikker på, at Henning ser frem til at få rigtigt mange logs at kigge på.
Med et vekommen hører også et farvel. I dette tilfælde til OZ3ABE, der i en årrække har sørget for at
opdatere OZs læsere med contestinformationer hver måned. Peter har pga. sit arbejde valgt at træk-
ke sig. Fra den gamle redaktør skal lyde et “tak for godt samarbejde” og jeg sender mange ønsker
om, at Peter fremover får lidt bedre tid til at være aktiv radioamatør og contestdeltager.
Oktober måned bød på et godt repræsentantskabsmøde, som du kan læse en beretning om side 588.
EDR har fået en lidt ændret struktur. HB vælges fremover over hele landet og kredsene er blevet
erstattet af 5 geografiske områder. Nogle medlemmer kommer ikke til at mærke meget til ændrin-
gerne, medens andre skal vænne sig til nye ansigter på medlemsmøderne. 
Enhver forandring kræver lidt tilvænning; men fordi naboafdelingen nu ikke mere ligger i samme
kreds, betyder det ikke, at det gode samarbejde, man før havde, ikke kan fortsætte samtidigt med,
at der etableres nye samarbejdsrelationer. 
Det lokale islæt bliver nok på sigt udvidet; men EDRs ledelse vil som altid være en landsledelse. Jeg
har eksempelvis aldrig oplevet de enkelte HB eller RM medlemmer varetage lokale interesser. De vare-
tager hele EDRs interesser.

HR

EDR 
byder velkommen 

til følgende nyindmeldte medlemmer
23184 Dan Andersen 4220 Korsør
23185 OZ1IOL Jesper Petry 8920  Randers NV
23186 OZ3AEF Poul Greve Severinsen 8500 Grenå
23187 OZ7FL Flemming Abildtrup Laurtisen 4000  Roskilde
23190 OZ7PNY Peter Jensen 5800  Nyborg
23191 OZ6DM Hardy Sørensen 2500  Valby
23192 OZ9HVD Hans van Duijnhoven 8940  Randers SV
23193 OZ5TN Thomas Horsten 2100  København Ø
23194 5Q5R Rune Bolding Broberg 8240  Risskov
23195 OZ1FAK Carsten Larsen 4000  Roskilde
23197 OZ1JB Jacob Bassøe 2000  Frederiksberg C
23199 Jens Jacobsen 7000  Fredericia
23201 OZ2JKJ Jesper Kjær 7600  Struer
23202 OZ1DTY Søren Rendal 9480  Løkken
23203 OZ9MN Martin Lars Nielsen 4900  Nakskov
23204 SM7GUY Ingvar Lagerholm SE-215 69 Malmø
23205 OZ3KAP Klaus Aalbæk Pedersen 9000  Ålborg
23206 OZ7IO Steen Poulsen 2200  København N
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Selvbyggeren og fremtiden
Ved en overfladisk betragtning kan disse to begreber måske ikke opleves
at sige hinanden noget. Selvbyggeren var radioamatøren indtil for et halvt
århundrede siden. Det var den tid, da man kun havde råd til at drømme
om de spændende amerikanske radioer, og inden det økonomiske opsving
rigtig slog igennem.
Men selvbyggeren er kommet tilbage - blot i en anden skikkelse.
Dette års Dayton Hamvention i Dayton, Ohio fandt sted under overskrif-
ten "Makers - the Future of Amateur Radio".
"Selvbyggere - fremtiden for amatør radio". Det er store ord, men ved
nærmere eftertanke kan vi godt omsætte dem til handling. Det betyder
ikke, at vi skal til at bygge fem-bånds transceivere - vi skal heller ikke byg-
ge FM-transceivere til 144 MHz. De første ville blive så komplicerede og
dyre at bygge, at vi aldrig fik dem færdige. De sidstnævnte er i dag så bil-
lige at købe fabriksfremstillet, at vi ikke skal gå i gang med dem.
Men hvad så ??
Der findes efterhånden så meget halvfabrikata, der uden eller med en
beskeden indsats kan ombygges til amatørformål. Der findes endvidere
byggesæt til afprøvede konstruktioner, der er enkle at gå til.
På vort nyeste bånd - 70 MHz - har blandt andet OZ2M Bo og OZ7IS Ivan
fremstillet et byggesæt til en transverter, og hvis man ikke selv vil bygge
driver og PA-trin, ja så kan man også købe byggesæt til et PA-trin.
På 144 MHz og 432 MHz, hvor der findes mange transceivere på markedet,
kan man købe PA-moduler, der efter en beskeden modifikation kan give
store effekter.
Når turen kommer til 1296 MHz og 2320 MHz vil de fleste nok gå af vejen
for at selv at bygge transverteren, men her findes byggesæt fra DB6NT
Kuhne Electronic. PA-trin kan enten købes hos samme, men der findes
også andre leverandører, som sælger modificeret udstyr fra industrien.
På de højere mikrobølgefrekvenser indsnævres udvalget af udstyr til
Kuhne Electronic og kun enkelte andre.
Der er altså mange muligheder for at bygge noget selv. Man gør det ikke
fra bunden, men anvender nogle "byggeklodser", som man sætter sam-
men, forsyner med en strømforsyning og sætter ind i en kasse. På den
måde kan man give udstyret et personligt præg.
Facit må være, at selvbyggeren ikke er forsvundet, men han har fået en
anden rolle, hvor han også i fremtiden kan spille med. Det er spændende
og udfordrende at være selvbygger, specielt når man efter at have tumlet
i mange dage med at få en konstruktion til at fungere, pludselig en sen
aften eller en tidlig morgen endelig oplever, at nu fungerer den. 
Prøv det - få oplevelsen - og vær med til at forme fremtiden for radioamatøren !!

OZ5KM, Kjeld

Hovedbestyrelse:

Kreds 1:
Kenneth Hemstedt, OZ1IKY
Esben Snarres Gade 3, 2. th.,
1725 KøbenhavnV
Mail: OZ1IKY@edr.dk

Kreds 2:

Vakant

Kreds 3:

Vakant

Kreds 4:
Finn Madsen, OZ1AHV
Tjørnevej 22, 4140 Borup
Mail: OZ1AHV@edr.dk

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

Kreds 6:

Vakant

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:
Bjarne Poulsgaard, OZ1JEE
Præstevej 78, 9530 Støvring
Tlf.: 30 27 40 08  Mail: OZ1JEE@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:
OZ5HZ, OZ1IKY, 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, OZ1LO, OZ3ABE, OZ8FG

Informationsudvalg
OZ1INN, OZ5HZ, OZ3TQ, 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
Finn B. Johansen, OZ5HZ Kenneth Hemstedt, OZ1IKY OZ5KM Kjeld Majland
Jørgen Sonnes Vej 45 Esben Snarres Gade 3, 2. th. Lindbjergvej 8, Ejer
9000 Ålborg 1725 København V 8660 Skanderborg
Tlf.: 30 27 92 99 Tlf.: 86 57 92 42

E-mail: til formand og HB medlemmer: Deres kaldesignal efterfulgt af @edr.dk
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Liste over samtlige EDR-lokalafdelinger

EDR-AMAGER-afdeling:
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen
tlf. 32 59 79 04

EDR-BALLERUP-afdeling:
Formand: OZ1JTE, Thomas Gosvig
tlf. 44 68 17 73

EDR-Billund og Omegn-afdeling:
Formand: OZ6KH Villy Hansen 
tlf.: 75 32 26 80

EDR-BIRKERØD-afdeling:
Formand: OZ6SX, Søren Matthiessen
tlf. 48 17 00 13

EDR-BORNHOLM-afdeling:
Formand: OZ4NE, Jørn N Nielsen
tlf. 47 38 46 77 

EDR-ESBJERG-afdeling:
Formand: OZ2AKM Rene H. Madsen
tlf. 22 35 31 11

EDR-FREDERICIA-afdeling:
Formand: OZ9F Leif Lindy Hjørringgård
Tlf. 42 77 38 13

EDR-FREDERIKSSUND-afdeling:
Formand: OZ1DUG, Joamkim Soya
tlf. 47 17 11 22

EDR-GLADSAXE-afdeling:
Formand: OZ1BTS, Alex Poulsen
tlf. 39 69 10 36

EDR-GRENÅ-afdeling:
Formand: OZ2LRX Brian Lebech Boisen
Kontakt: Leif Pindstrup tlf. 40 25 70 11

EDR-HELSINGØR-afdeling:
Formand: OZ8FG, Franz Primdahl 
tlf. 49 20 04 09

EDR-HERNING-afdeling:
Formand: OZ2EVP, Erik Voss Poulsen
tlf. 50 56 97 10

EDR-HILLERØD-afdeling:
Formand: OZ1NV Jørgen Riishede
tlf.: 48 79 60 72

EDR-HOLSTEBRO-afdeling:
Formand: OZ5AFH Eric Bach
tlf. 97 45 45 22

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

EDR-HURUP-afdeling:
Formand: OZ1LEP Jørgen P Gramstrup
tlf.  97 94 66 11

EDR-HVIDOVRE-afdeling:
Formand: OZ1JZS, Michael Rosengaard
tlf. 40 73 02 45 

EDR-KALUNDBORG-afdeling:
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick
tlf. 59 59 77 19

EDR-KOLDING-afdeling:
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen
tlf. 75 51 88 94

EDR-KORSØR-afdeling:
Formand: OZ2ADU, Rene Pedersen
tlf. 58 37 05 58

EDR-KØBENHAVN-afdeling:
Formand: OZ5LH, Jørgen L. Hansen
tlf. 39 69 62 62

EDR-KØGE-afdeling:
Formand: OZ7IT Jørgen Balslev
tlf. 56 52 99 15

EDR-LOLLAND-afdeling:
Formand: OZ5PT Hans Andersen
tlf. 59 66 85 01

EDR-LØGUMKLOSTER-afdeling:
Formand: OZ1GHK, Kaj Nauschütt
tlf. 74 75 26 07

EDR-MORS-afdeling:
Formand: OZ0BB, Bjarne Baunsgaard
tlf. 60 84 85 17 

EDR-NORDALS-afdeling:
Formand: : OZ1CCJ, Arthur Tølbøl Petersen 
tlf. 74 45 87 09

EDR-NYBORG-afdeling:
Formand: OZ3TQ, Nicolas Plutte
tlf. 29 87 95 44

EDR-NÆSTVED-afdeling:
Formand: OZ7XV, Villads Villadsen
tlf. 60 15 86 47

EDR-ODENSE-afdeling:
Formand: OZ1LQH, Rene Olsen
tlf. 72 33 74 87

EDR-ODSHERRED-afdeling:
Formand: OZ5QK, Ole Budde Hansen
tlf. 59 93 09 63

EDR-RANDERS-afdeling:
Formand: OZ3FI, Finn Ellermann
tlf. 86 45 44 40

EDR-RIBE-afdeling:
Formand: OZ1ERW, Hans W. Jensen
tlf. 75 42 39 84

EDR-RINGKØBING-SKJERN afdeling
Formand: OZ7ADZ Niels Krogsgaard

EDR-RINGSTED-afdeling:
Formand: OZ3LX, Rene Rasmussen
tlf. 60 66 18 26

EDR-ROSKILDE-afdeling:
Formand: OZ1RH, Palle P.-Hansen
tlf.  40 36 77 67

EDR-SILKEBORG-afdeling:
Formand: OZ3QY, Jan Anderschou
tlf. 48 17 46 16

EDR-SKANDERBORG-afdeling:
Formand: OZ8CTH, Peter Ravn
tlf. 86 98 23 08

EDR-SKIVE-afdeling:
Formand: OZ7MKS, Michael K Sørensen
tlf. 46 95 01 60

EDR-SORØ-afdeling:
Formand: Allan Brehmer
tlf. 22 47 90 47

EDR-STRUER-afdeling:
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen
tlf. 97 85 38 09

EDR-SVENDBORG-afdeling:
Formand: OZ9HX, Jørgen Andersen
tlf. 62 50 22 72

EDR-SYDSJÆLLAND-MØN-afdeling:
Formand: OZ9ABQ, Erik Jakobsen
tlf. 55 81 72 26

EDR-SÆBY-afdeling:
Formand: OZ1IPU John Sørensen

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

EDR-VEJEN og OMEGN-afdeling:
Formand: OZ1AMK, Poul Damberg
tlf. 50 55 64 08

EDR-VEJLE-afdeling:
Formand: OZ1JUX,  Kim Schmidt Wind
tlf.: 76 80 11 25 

EDR-VESTFYN-afdeling:
Formand: OZ6MU, John Blaabjerg
tlf. 64 82 50 05

EDR-VIBORG-afdeling:
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen
tlf. 86 63 95 93

EDR-AABENRAA-afdeling:
Formand: OZ7UE, John Hoeg 
tlf. 74 60 85 07

EDR-AALBORG-afdeling:
Formand: OZ1JEE Bjarne Poulsgaard
Tlf.: 30 27 40 08

EDR-ÅRHUS-afdeling:
Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen 
tlf. 86 22 32 29

Yderligere oplysninger

om lokalafdelingerne

kan findes på:

www.edr.dk

eller fås hos EDRs kontor

66 15 65 11
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Da jeg skrev artiklen om mine dipoler, påpegede
jeg, at en balun i fødepunktet var nødvendig,
ellers risikerer man at miste op til 1/3 af effekten.
Det ene ben modtager antennestrømmen via
inderlederen af coaxialkablet, det andet via
indersiden af skærmen og commonmode retur
strøm sendes tilbage på ydersiden af skærmen,
hvis det ikke stoppes af en balun. 
Op til 1/3 af effekten kan afsættes her med uøn-
sket udstråling til følge afhængig af kabellæng-
den; til glæde for naboer og HF på radioen. 
Derfor opstod tanken om at erstatte den ene
halvdel af dipolen med et stykke coaxialkabel og
så sætte "balunen" ¼ bølgelængde væk fra
fødepunktet, så havde man jo teoretisk måske
en dipol igen og fødekablet kom ind i enden,
hvilket i mange tilfælde kunne være hensigts-
mæssigt. Figur 1 viser princippet.
Ved at granske litteraturen, viste det sig at både
nogle amerikanske og engelske amatører havde
eksperimenteret med at lave antenner på denne
måde, dels med at flytte balunen og dels med en
form for trap - opviklet coaxialkabel afstemt
med en kondensator.
Jeg gik straks i gang med at konstruere en dipol
som i figur 1, og den virkede, men ikke tilfreds-
stillende. 
Jeg lavede mange forsøg, men lige meget hvad
jeg gjorde, viste min antenne analysator ringere
standbølgeforhold og andre impedanser, end
hvis jeg midtpunktsfødede.
En midtpunktsfødet halvbølge dipol har som
bekendt 50 til 73 Ohm impedans i fødepunktet.
En effektiv balun har ca. 2 kOhm impedans over
for commonmode strøm. 
Indsættes denne får man en effektiv stopper for
commonmode strømmen på kablet - og alle er
tilfredse. 
Gør man nu som i figur 1, har vi samme anten-
neimpedans som i enden af en halvbølge dipol -

altså 2-3 kOhm.  Da balunens impedans er ca. det
samme, dæmper den kun ca. 3 dB altså en hal-
vering. Det er ganske utilstrækkeligt og vil med-
føre uønsket udstråling, ændret udstrålingsdia-
gram, mulig TVI og i hvert fald HF retur til sen-
deren.

Hvad gør man så?
Ja nogen havde jo forsøgt sig med at vikle coax-
ialkablet op til en spole - altså en form for trap.
Traps kan jo laves effektive, det kan man se i
W3DZZ antennen, her afbrydes antennetråden
netop et sted, hvor impedansen er høj og det
ved vi virker.

Igen skulle der laves forsøg. 
Først lavede jeg en almindelig dipol til 12 m,
afstemte den til 24,9 MHz og målte den aktuelle
længde af tråden. Dernæst målte jeg samme
længde RG223 (RG58 med dobbelt skærm) ud,
viklede nogle vindinger af coaxialkablet op på
en spoleform, skrællede lidt af skærmen i begge
ender, satte en 20 pF kondensator over og juste-
rede denne parallelkreds (ved at ændre spolen)
til 24,9 MHz. 
Coaxialkablet har nu en afstemt kreds ¼ bølge-
længde fra fødepunktet. Se fig. 1
Resonansfrekvensen var i orden, men hvis den
ikke passer, kan den justeres på plads ved at
justere tråden/skærmen i fødepunktet og tage
lige meget af hvert ben.
Resultatet blev altså en midtpunktsfødet dipol
med tråd som det ene ben og coaxialkablet som
det andet, fødet direkte gennem parallelkredsen
i enden. 
Standbølgeforholdet og impedansen var den
samme, som da dipolens ben var to tråde.
Denne antenne kan bruges både lodret og vand-
ret. 
Monteres den lodret, ligner den til forveksling

Dipol på en anden måde
Af OZ8BZ, Benny Hansen

Figur 1. Princippet for spærrekredsen.
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Figur 2. Vertikalt udstrålingsdiagram. Maksimal
udstråling er i 25 grader og gain er 1,54 dBi.

en endepunktsfødet ½ bølge GP - og den har jeg
tidligere testet og fundet ikke var optimal, så
hvorfor så overhovedet beskæftige sig med en
lodret halvbølge dipol.

Er det nu virkelig en dipol vi har fået lavet og
virker den?
Man kan i litteraturen læse, at har man en halv-
bølge dipol, kan man undgå balunen i føde-
punktet ved at lave fødekablet nøjagtig ½ bøl-
gelængde langt. 

Figur 3. Den sorte ring er det totale plot, Den
grønne og den røde kontur er hhv. den horison-
talt og den vertikalt polariserede komposant. I
25 grader elevation er gain 4,05 dBi.

Så får man en høj impedans i fødepunktet, der
vil afvise commonmode strømmen. 
Omvendt, hvis man laver den 1/4 bølgelængde
lang, vil man få en lav impedans og dermed
maksimal strøm og mest uønsket udstråling fra
kablet. Dette sker også, hvis kablet "afbrydes"
med en trap ¼ bølgelængde ude. 

Figur 4. VDA principskitse, gengivet med
tilladelse fra F4BKV.
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Afmonterer vi så den halvdel af dipolen, der er
forbundet til skærmen, ændrer vi udstrålingen
fra uønsket til ønsket og kalder den første fjer-
dedel af kablet for det andet ben af dipolen.
Udfordringen med denne antenne er parallelk-
redsen.  
Den høje impedans i fødepunktet og over tra-
p'en betyder at spændingen i fødepunktet er
meget høj. Kondensatoren skal naturligvis være
en højspændings type. Jeg anvender 2 stk. 3 kV
typer i serie. De klarer tilsyneladende fint en
effekt på 1 KW.
Ligeledes, kan man nu være helt sikker på, at
parallelkredsen stopper alt HF-en på fødekablet?
Jeg kan kun sige, at jeg ikke har observeret
noget selv med 1 kW.

Hvad kan vi så anvende antennen til?
Som en almindelig vandret dipol fødet i den ene
ende.
Som portabel lodret antenne på en glasfiberma-
st eller ophængt i et træ (kast/skyd en snor over
træet og hejs den op). Helst ved havet, ingen
bøvl med radialer. 
Antennen vil så have et udstrålingsdiagram som
vist i figur 2.
Man kan kan bruge den som slooper antenne i
45 grader med fødepunktet øverst.

I figur 3 er vist den horisontale udstråling. Den
konfiguration er ganske effektiv. Jeg kørte
OX3KQ og var ca. 3 dB kraftigere end på den
meget højere "rotary dipol" - og FB er ca. 3 S
grader.

Endeligt kan man brugde den som det ene ben i
en Vertical Dipole Array (VDA). Jeg byggede en
sådan, med bunden 1 m over jorden. Front to
Back forholdet var 3-4 S grader, og mod USA
hvor den havde relativ fri udstråling, var den
mindst lige så god som dipolen i ca 13 m højde.
Målene blev taget efter F4BKV´s model, se figur
4. 
De passer fint, i hvert fald for 12 m´s vedkom-
mende. F4BKV har lovet at afprøve min version.
I figur 5 er vist udstrålingsdiagrammet både ver-
tikalt og horisontalt og tabel 1 viser målene på
VDA ved forskellige bånd.

Trods antenneprincippets klare fordele i de viste
eksempler frem for en standard midpunktsfødet
dipol (eller endepunktsfødet halvbølge), er prin-
cippet ikke ret udbredt. Hvad skyldes dette? Har
jeg overset noget? 
Jeg håber nogen vil forsøge at anvende det. Til-
bagemeldinger modtages meget gerne på
oz8bz@edr.dk

Tabel 1. Mål for VDA, gengivet efter F4BKV

Figur 5. VDA'ens udstrålingsdiagram, gengivet med tilladelse fra F4BKV OZ
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Toneudstyr til portable håndradioer var for blot
få år siden ekstra tilbehør, der skulle købes
særskilt til radioen. Når der var gået et stykke tid
kunne diverse ekstra tilbehør ikke længere.

Til en velfungerende Yaesu håndstation der hav-
de ligget nogle år i skuffen, efter der var indført
pilottone på de lokale repeatere her i byen, skul-
le jeg have installeret en pilottone. 

Det originale tonemodul FTS-17 var absolut ikke
muligt at fremskaffe hos vores leverandører af
radioamatør grej, det bedste gode råd jeg fik var
at lave det selv, for så er du sikker på at få pilot-
tone til håndstationen.

Den afsatte plads til toneudstyr i de små portab-
le stationer er således, at hver eneste kubikmilli-
meter tæller, om det er muligt at indbygge
noget tonemodul, og hvor lille kan man selv lave
et kredsløb med det hobby værktøj, som vel de
fleste radioamatører har.
Standard IC-kredse er simpelthen for store at
anvende til en håndstation, så kun SMD kompo-
nenter blev aktuelle at anvende. 
Første spørgsmål var er standard IC-kredse og IC-
smd kredse ens i deres benforbindelser? 
Jo det er de, her er anvendt HEF4060 og 74HC74.
Herefter kom udfordringen med at fremstille et

meget lille print 16x40 mm. 
Under en kraftig lup med godt lys tegnede jeg et

Mini pilottone
Af: OZ3TZ Leo Lorentzen, 

Frimestervej 11,2 tv. 
2400 København NV

Fig. 1. Diagrammet
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print, det gik fint med at montere de 2 stk. IC'er
og de få øvrige komponenter. Hvis du er lidt øvet
selvbygger går alt fb.

Krystalfrekvenser
Pilottoner mellem 67,0 Hz og op til 118,8 Hz:
Pilottone X 65536 = krystalfrekvens.
Pilottoner mellem 123,0 Hz og op til 254,1 Hz:
Pilottone x 16384 = krystalfrekvens.

F.eks. er 67,0 Hz x 65536 = 4,390912 MHz eller
254,1 Hz x 16384 = 4,163l744 MHz.

Hvis der skal anvendes toner fra 123,0 Hz og op,
skal 74HC74 ikke bruges i kredsløbet, fra HEF
4060 føres signalet nu fra ben 3 til 2 x 10 nF og 2
X 470 K ohm ved LF udgang.

Årsag til de to udregnings måder er at krystaller
mellem ca. 1 MHz og op til ca. 1,5 MHz ikke kan
leveres. Problemer med fremstillingen? 
I diverse HEF 4060 kredslob ses ofte ca. 20-40 pF
fra hvert krystalben og til stel. De er udeladt her,
da forskellige krystaller og frekvenser ikke vil
svinge især ved frekvenser over 10 MHz.

Figur 2. Printudlægget. 
Printet er 16 X 40 mm.

Figur 3. Komponentplaceringen.

Her ser vi printet på over- og underside.

OZ
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En frekvenssweeper kan udvides med en VSWR-
målebro, så man kan måle på f.eks. antenner. En
sådan VSWR-måleløsning forbinder enkel brug
med høj følsomhed - også på mellem- og lang-
bølge - og er særdeles bredbåndet. Her beskrives
en Wheatstone-bro.

Det kan broen
Den aktuelle bro kan arbejde med en tilført
effekt ned til 1 mW, og arbejder i området 10
kHz - 1 GHz. Den er testet med flere målesende-
re med effekter op til 16 dBm. Udgangsspændin-
gen på generatoren skal kunne justeres, evt.
med eksterne attenuatorer. Således opnås en
korrekt generatorimpedans ZG, og Return Loss,
RL, for måleobjektet (Device Under Test, DUT)
kan bestemmes nøjagtigt.
På baggrund af RL kan man beregne VSWR og
impedans for måleobjektet. Ved af-stemning til
minimum retureffekt kan man opnå bedst muli-
ge tilpasning.
Målebroens gennemgangsdæmpning er ca. 6
dB. Halvdelen af den tilførte effekt afsættes
således i broen og fordeles på modstandene i
den. Man skal altså ikke tilføre mere end nogle
få Watt, og kun i kortest mulig tid.

Direkte til praksis!
Lad os begynde! Mange læsere kender allerede
princippet, se figur 1og det praktiske kredsløb,
figur 2, i en eller anden form, f.eks. fra et
"Antennascope" [1, 2, 3].

Figur 1: Principskitse, modstandsmålebro

Opstillingen er sat op til ZG = 50 Ohm og nul-
punkt i broen for ZX = 50 Ohm.

Figur 2: Målebroens diagram

Indbygningskassen med en sidelængde på 40
mm tillader montage af to N- og to BNC-stik.
R1, R2 og RY er præcisionsmodstande på 50
Ohm, 0,1 % og skal som resten af komponenter-
ne i HF-vejen monteres med kortest mulige til-
ledninger. Evt. kan man bruge metalfilmmod-
stande på 49,9 eller 51 Ohm, 1 %, der bl.a. kan
købes hos Reichelt.
D1 og D2 er AAZ15 (75 V, 55 mA, trr = 350 ns, C0
= 2 pF). AA143 (25 V, 60 mA, trr = 70 ns, C0 = 1,2
pF), der kan købes hos Reichelt, er prøvet, og til-
lader større ud-gangsspændinger på FWD og
REF, specielt ved højere frekvenser. Der er ikke
større forskelle på reflektionsdæmpningen.
C1 og C2 er keramikkondensatorer, værdierne er
ikke specielt kritiske. Figur 3 viser opstillingen
med bedst mulige stelforbindelser, således at

Bredbånds QRP og QRPP vSWR-målebro (1)
Af DL2MGA, Frank Iacono 

Oversat og bearbejdet fra CQ-DL af Peter Raabye, OZ5DW
Bringes med tilladelse fra forfatteren og CQ-DL

Dette er den første af to artikler om opbygning, teori for og brug af
en HF-bro til må-ling af vSWR.
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man også kan lave brugelige målinger ved høje-
re frekvenser. Da N-stikkene ligger lidt for langt
fra hverandre til direkte forbindelse, er der
brugt et kort stykke teflon-coax, RG-316U, stel-
forbun-det med kobberblik i 5 mm bredde.
Figur 4 viser opbygningen, der som følge af eks-
perimenteren ikke er helt perfekt. 
R5 og R6 danner, sammen med R3 og R4, spæn-
dingsdelere, der tillader justering af udgangss-
pændingerne. Belastningen på udgan-gene skal
være lille (Digitalmultimeter, oscilloskop eller lig-
nende). 
Man kan evt. tilføje en impedansomsætter som i
figur 5. 

Man kan naturligvis forsyne udgangene FWD og
REF med en omskifter, så man med sweeperen
kan se FWD og REF samtidigt, se figur 6. 

Jeg har dog udeladt den her, for at give størst
rum for eksperimenter.

Optimering og opbygningsvarianter
Selv ved omhyggelig komponentudvælgelse og
opbygning, er der i reglen rum for forbedring.
Jeg har forsøgt at optimere broens nulpunkt ved
høje frekvenser, in casu 480 Mhz med korekt
afslutning. Der var sat et digitalmultimeter på
udgangene. 

Figur 3: Skitse af korrekt ledningsføring

Fig. 4
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Figur 5: Impendanstilpasning med 
operationsforstærker

Først blev komponentplaceringen optimeret, og
bagefter stelledningerne. Frem for alt var det
kobberblikket mellem RF-in og DUT, der gav en
forbedring. 
Derefter blev R5 justeret, med DUT åben, til
udgangssignalerne var lige store. 
Dette skal gøres over hele frekvensområdet, og
man skal så til sidst justere ti en gennemsnits-
værdi. 
Det samme skal gøre med kortslutning på DUT. 

Man bør erstatte trimmepotentiometeret med
en fast modstand, når man er færdig med juste-
ringen.
Til sidst justeres symmetrien ved ZX = 50 Ohm
Også dette skal gøres over hele frekvensområ-
det. Man behøver f.eks. 25 Ohm og 100 Ohm
modstande og en signalgenerator med variabel
attenuator (gerne kalibreret i dB), og et digital-
multimeter.
Man tager en middelværdi af RL for f.eks. en
belastning på 25 Ohm ved måling af spændin-
gen på FWD og REF ved høj tilført effekt. 

Så sænker man effekten til værdien på FWD når
den forrige REF-værdi og noterer den opnåede
dæmpning. 
Og så gentages målingen med en en 100 Ohm
belastning. 
Dæmpningen skal være ca. det samme med beg-
ge belastninger. Ellers skal R2 optimeres. 
Beregning af R2-ændringen er besværlig, så prøv
med forskellige værdier i stedet.

Figur 7: Return Loss og VSWR.

Endeligt kan man også justere return loss til den
den beregnede værdi. 
For 25 Ohm og 100 Ohm (SWR ca. 2) er det 9,54
dB. Målinger fortages på samme måde, altså
med sænkning af den tilførte effekt. Justering
sker med R5 og R6. 
Det er bedst at gentage alle trinene i justerin-
gen flere gange. 
Man kan sætte potentiometre på FWD og REF i

Figur 6: Uddrag af tabel over VSWR og  ZX ud fra RL for ZX >50 
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stedet for spændingsdelerne, og så gøre en nul-
bestemmelse før hver måling for at få mere
nøjagtige målinger.
En anden mulighed er at koble broen til genera-
toren med en transformator, så kan den bruges
sammen med en støjgenerator.

Forståelse gennem beregning
Her vises beregninger med Wheatstonebroen fra
figur 1, for at fremme forståelsen. Der er faste
modstande R1, R2 og RY. Forsyningsspændingen
UG skal være 1 V.
For R1 = R2 gælder:

U2 = UG/2 = 1 V/2 = 0,5 V

Er RY = ZX, gælder:

UX = UG/2 = 1 V/2 = 0,5 V

For spændingen på måleinstrumentet M følger:

UM = U2 - UX = 0 V

Vil man herudfra beregne VSWR, kan man
beregne RL, som:

RL in dB = 20 log (UM/U2)

Dette kan ikke lade sig gøre i eksemplet, fordi
division med 0 ikke er defineret. I dette tilfælde
er RL imidlertid også uendeligt høj, og SWR der-
med 1. 
Ved afvigelser fra dette ideal kan man beregne
SWR som:

SWR = 1 + 10RL/20 / (1 - 10RL/20)

RL indsættes i dB.
ZX kan kun være 25 Ohm (SWR = 2). UX er ifølge
spændingsdelerreglerne ca. 0,33 V, U2 bliver 0,5
V. 
Spændingen på måleinstrumentet bliver derfor

ca. 0,17 V. RL er så-ledes ca. 9,37 dB og SWR ca.
2.  For hurtigere vurdering kan formlerne natur-
ligvis indsættes i et passende regneark. De nød-
vendige formler ser således ud:

SWR = (1+10(B2 · -1/20))/(1-10 (B2 · -1/20))

ZX (når >50 Ohm) = D2 · A2

ZX (når <50 Ohm) = 1/(D2 · A2)

Figur 6 viser et udsnit af sådan en tabel. Tabellen
viser VSWR og ZX vs. RL.
Man kan også fremstille nomogrammer, der gør
det endnu mere overskueligt. Figur 7, 8 og 9
viser eksempler på det. 
Målenøjagtigheden forringes ved større afvigel-
ser. En impedans på f.eks. 500 Ohm (RL = 1,74 dB)
kan ikke aflæses præcist.

Målebroens indgangsimpedans (på stikket RF-In)
er kun 50 Ohm når belastningen på udgangen er
korrekt, og falder til ca. 33 Ohm ved kortslutning
af DUT-tilslutningen, og stiger til ca. 100 Ohm
ved åben DUT-tilslutning. 

Dette betyder en indgangsspænding, der er
afhængig af belastningen.

(Fortsættes)

Litteratur
[1] Karl Rothammel, Y21BK: "Antennenbuch", 9.
udgave 1988, S. 600ff., "Brück-enschaltungen als
Anpassmessgeräte"

[2] ARRL, "Antenna Book", 21.udgave, Chapter
27-5, "Resistance Bridge"

[3] Wolfgang Link: "Messgeräte und Messverfa-
hren für den Funkamateur", Franzis RPB 157,
1976-udgave, S. 15ff, "HF-Widerstands-Mess-
brücke"

Figur 8: ZX og return loss for ZX >50 Figur 9: ZX og return loss for ZX <50

OZ
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I anledning af, at jeg var rundet 50 og
havde 30 års jubilæum som licenseret
radioamatør, så skulle det fejres på en
eller anden måde. Som tidligere
omtalt, så ville jeg gerne besøge JARL
HAM FAIR, og skulle jeg gerne være
radioaktiv fra et af de sjældnere steder
enten fra Asien eller fra Stillehavet
(også kendt som Pacific og OC).

Jeg ville af sted mens der var godt for-
hold dvs. omkring solplexmaximum.
Det lykkedes af forskellige årsager ikke
sidste år, så skulle det være, så blev det
i år, inden forholdene på især 10 og 12
m for alvor går den gale vej. 

Dernæst havde jeg sat det mål, at jeg skulle kun-
ne flyve dertil fra Tokyo. Ikke nødvendigvis
direkte, men jeg skulle i hvert fald ikke bruge 8
dage eller mere i en båd for at komme til og fra
en mulig QTH. Det kunne måske blive aktuelt,
når jeg ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Jeg skrev til bestyrelsen for DDXG allerede i maj
2012 for at høre, hvad de havde af netværk
rundt omkring i Asien og Stillehavet. Jeg havde
også været igennem DXCC listen for de fleste
omkringliggende DXCC lande for at finde nogle,
der var til at gå til.

Ved brug af www.momondo.dk og www.expe-
dia.dk så kan man finde mange flyforbindelser -
og blive slemt skuffet. Nuvel jeg fik lavet en liste,
og gik så i gang med diverse kontakter både her-
hjemme og i udlandet.
Det var ikke ret megen respons, jeg fik tilbage
på diverse e-mails. En af de få positive tilbage-
meldinger var, at jeg skulle prøve at kontakte
JM1LJS / T80W Mr. Hide for at leje mig ind på et
Rental Shack. Dem administrerer han 3 af.
Som sagt så gjort. Første ide var at flyve til T8
Palau, men der var optaget lige efter HAM FAIR
messen. Jeg kunne så vælge mellem KH0 Maria-
na Island og KH2 Guam. 
Umiddelbart synes jeg, at Guam oftere er aktiv
end Mariana Island, så jeg tjekkede flypriser og
bookede mig for 7 dage fra KH0 og derefter 7
dage fra T8. Det kostede 1 dag i rejsetid, men
der var så mere garanti for pile-up alle 7 dage.

Hotel blev reserveret af Mr. Hide. Derudover
arrangerede han pick-up til og fra lufthavnen
begge steder og licens til T8. Min klasse A CEPT
licens gælder både i KH0 og T8. På KH0 skal man
køre /eget call, så det blev KH0/OZ0J. Det gav et
par udfordringer rundt omkring, men det må
være modpartens problem. For T8 så skal man
købe en lokal licens. Den koster USD 125 og gæl-
der for 1 år. 
Mr. Hide fik en kopi af mit pas, mit danske certi-
fikat (plastikkortet i kreditkortstørrelse for-
størret til dobbelt størrelse) og en liste med 10-
15 calls, som jeg kunne ønske mig.
Øverst på listen stod T88OZ, men det havde
været i brug. Efter et par uger skulle jeg sende
en ny liste med 10-15 NYE calls, så de første alle-
rede havde været i brug!! Øh hvad med at sende
en liste den anden vej med ledige calls? Når
bureaukratiet lever i bedste velgående ikke kun
i Danmark!
Valget blev T88VW og det fik jeg så både
bekræftet først på e-mail og siden som PDF
dokument. Nu kunne jeg så gå i gang med at
bestille fly og hoteller rundt omkring - og vi er
her nået til starten af juni 2014.  
Nogen steder på bookingen var jeg heldig, og
andre steder var det en større opgave at få det
hele til at passe. Jeg har flere stedet fået at vide,
at Tokyo var dyr. Det lykkedes mig at finde et
hotel til DKK 2.760 for 6 overnatninger med
morgenmad. Det kan vist ikke gøres billigere.
OZ1BII Henning havde allerede i 2013 vist inter-

Radiotur til Pacific
Af OZ0J, Jørgen

Denne artikel er en fortsættelse af min tur til 
Tokyo og JARL HAM FAIR omtalt i et tidligere OZ. 
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Jeg ankom til Saipan lufthavn, kom igennem
diverse sikkerhedskontoller - endda rimelig
smertefrit - og blev hentet i lufthavnen. Jeg fik
nøglen til lufthavnen og betalte USD 805 For 7
overnatninger og leje af udstyr. Den pris var end-
da inkl. transport til/fra lufthavnen. Hotellet
viste sig at været et lejlighedshotel, dvs. værelser
med køkken. 

Lejlighedens køkken

I stueetagen var der et mindre supermarked,
hvor man kunne shoppe. Hotellet er et japansk
hotel, så mange af varerne var kun med japansk
tekst. Ja hvad er det så lige man køber?

Efter at have efterlyst nøglen til coax krydsfeltet
og udstyret, så gik jeg i gang med at sætte
udstyr op. Her kom så de første problemer. PA-
trinnet et FL-7000 kunne på ingen måde tunes,
så der kom mere output end input. Når man run-
dede 15-20 watt i input, så gik PA-trinnet i pro-
tect mode - uanset hvad jeg forsøgte. Der var
kabel til stationen (en FT-1000MP), så der var

automatisk båndskift, og der var tastekabel. Jeg
forsøgte både med intern og ekstern turner, men
det ville ikke. Det blev så ikke brugt. Det gik fak-
tisk meget godt at køre "QRP" (ca. 100 watt).

Der var 2 forskellige beam antenner, og dermed
2 forskellige udtag i krydsfeltet. 
Sjovt nok fik jeg mest ud af antennerne ved at
bytte om på dem i forhold til den label, der sad
på stikket i skabet.
Der var en antenne til 10,15 og 20 m, og en til

17 og 12 m, og de virkede fortrinligt begge to.
Var SWR for højt, så kom den interne tuner i FT-
1000 bare imellem.
Der manglede en antenneomskifter, så man kun-
ne trække kabel fra alle antennerne til stationen
(ca. 4 meter), men så fik jeg dagens motion med
at skifte antenner i krydsfeltet. 
Udover de 2 beams, var der en multibånd verti-
kal antenne til 40, 30, 17 og 24 m. 

Krydsfeltet

Den blev med eller uden tuner brugt til 30 og 40
m, og jeg fik et par OZ'er i loggen. Det var dem,

esse for en tur til Pasific. Mens jeg bookede
turen, så skrev jeg lidt sammen med Henning,
som måske ville støde til mig i Palau. Min største
udfordring var at komme hjem fra Palau. Jeg fik
2 valgmuligheder 1) At rejse ud af Palau kl. 02.15
om natten!! 2) At vente 7 timer mellem kl. 22.30
og 5.30 i Manilla lufthavn. Det var ikke lige de
muligheder, jeg havde mest lyst til.
Henning sad i Sønderjylland og kunne finde en
returbillet fra Kastrup til Palau og retur for ca.
DKK 8.500. 
Jeg skulle give lidt MERE for kun den halve tur -
og med 7 timers ventetid!  Og når jeg så søgte
returbillet fra Palau til København, så landede
jeg på over DKK 14.000 !!! Man skal godt nok
være vågen hvad angår flybilletter. Jeg under-
søgte også muligheden med at købe en returbil-
let Kastrup - Palau med Udrejse fra Kastrup, og
så kun bruge billetten på hjemturen. 

Næ den gik heller ikke. Er man ikke med ud, så
annulleres hele billetten.

Nå men efter endnu en e-mail til Mr. Hide, så
fandt jeg en noget kringlet rute hjem. Koror -
Manilla - Abu Dahbi -Frankfurt - Kastrup. Det
kunne klares for DKK 6.551 alt inkl., men det var
med 3 forskellige flyselskaber. Det med baggage
var næsten dømt til at gå galt. Min baggage fik
endda nye baggage tag i Manila af det fortsæt-
tende flyselskab, så jeg var mere end overrasket
over, at min kuffert dukkede op på bagagebån-
det i Kastrup - endda som en af de første.  Det
tog i øvrigt over 10 minutter at blive tjekket ind
i Palau og det er vel det længste bagagemærke,
jeg har set på en kuffert. Der blev tjekket fly-
numre mere end en gang, før jeg sagde farvel til
min kuffert.

KH0 Saipan Rental Shack
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med den store klinge. Jeg havde så godt som
hver aften S7-S8 i støj på de 2 bånd, så det var
noget af en opgave at køre QSO'er der. SSB på 40
m blev fra starten opgivet, dog forsøgte jeg at
kalde OZ7BV en tidlig morgen lokaltid. Han fik
dog kun et halvt call selv efter flere forsøg. Her
var det så, jeg så gerne ville have haft et call
UDEN skråstregen (/).

Der var også en antenne til 80 m samt en omskif-
ter, som jeg slet ikke forsøgte mig med. Støjen
her var ikke bedre, men jeg fik da nogle QSO'er
med forskellige "nabolande".
Apropos nabolande så er skippet til Japan frem-
ragende fra KH0. Uanset hvornår jeg kaldte CQ,
så kom der en JA station forbi, og mange af dem
var så kraftige, at de kunne have stået i min bag-
have - eller på grunden ved siden af. JA er også i
loggen med knap 50 % ud af de QSO'er jeg kør-
te. Det skal nok give en masse QSL kort derude
fra.
DIGImode blev kørt på en Icom IC-7000, jeg hav-
de taget med hjemmefra. Jeg havde fået købt
nogle kabler, så jeg kunne køre DIGI med et USB-
CAT kabel og et kabel til lydkortet. Det "koste-
de" i øvrigt et ekstern USB lydkort, for min nyligt
indkøbte mini laptop havde kun et stik til BÅDE
mikrofon og hovedtelefon. Derudover var der
kun 2 USB udgange, så der skulle også lige en
USB fordeler til.
På 40 m CW var der anarki fra EU. Jeg har fået
indtil flere e-mails om, at ingen lyttede og alle
sendte. Her ville EU operatørerne virkelig lære
noget om Code of Conduct. Som min ven OZ1JTE
nævnte det på Skype. Der er mange krokodiller
blandt operatørerne, stor mund og små (ingen?)
øre.
På 12 m var der ingen forhold - eller de sagde
man i Danmark. Jeg fik forhold en aften og det
var endda med QSO'er i noget nær 4 timer. Det
væltede ind med stationer ikke mindst fra EU.
Jeg havde en god aften.
Forholdene gentog sig på 15 m er par aftener
senere, og det var mindst lige så sjovt. Jeg havde
en endda en pileup på PSK31 på 15 M, så meget,

at jeg måtte køre split for at få kodet bare nog-
le af QSO'erne.
Forholdene generelt på hotellet var til en noget
lav sandard, end jeg umiddelbart havde forven-
tet. I første omgang troede jeg, at jeg var kom-
met ned midt i et slumkvarter, men efter at have
set området i dagslys over et par dage, så er det
åbenbart standarden. Sjovt nok lå der 500 meter
væk et 5 stjernet hotel lige ned til stranden.
Apropos stranden så var jeg dernede og tage et
par billeder. Jeg var ikke ved stranden de første
dage, og da jeg måske endelig havde "tid" og
lyst, så regnede det. 
Mariana Island virker som udgangspunkt fattigt,
når man ser på standarden på husene og bilerne.
Der kørte nogle eksemplarer rundt, som i hvert
fald ikke var gået igennem et dansk syn. På den
anden side så var priserne højere, end jeg havde
forventet. Fx en pizza størrelse spisetallerken
kostede mindst det samme som i Danmark, og de
er da normalt større.

Der køres QSOer

Jeg kørte lidt over 1.700 unikke calls, og der er
sikkert en masse, der har fået KH0 i loggen for
første gang. Det skulle man i hvert fald tro iføl-
ge den mere eller mindre konstante pile-up. Det
blev til

1.266 QSO'er på CW
322 QSO'er på PSK31

692 QSO'er på SSB
Og i alt 2.280 QSO'er

Flest slots (QSO'er på forskellige bånd og modes)
blev JA1DAI og JA0RUG med hver 11 slots.
OZ2ELA og OZ3BEN kom ind med hver 10 slots
som de bedste danskere. 
Jeg fik kørt i alt 37 forskellige danske stationer
på de ca. 7 dage, jeg var aktiv.

Det blev også til 71 DXCC og 228 båndlande for-
delt på de 3 modes og bånd.

Sidste del om T88 operationen i næste nr. OZ
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CContesting -
Conteststof -

Resultater
OZ1BII, Henning Andresen
Slotsgade 17, 1. mf,
6100 Haderslev
E-mail: OZ1BII@edr.dk

Redaktion:

Præsentation
Som ny spalteredaktør vil jeg lige starte med at præs-
entere mig selv.
Jeg har lige rundet de 60 år og er gået delvist på efter-
løn fra et job som IT-supporttekniker på Aabenraa
sygehus. Jeg bor i en dejlig lejlighed midt i Haderslevs
gamle bydel.
I 1973 var jeg ved telegraftropperne i Århus hvor jeg,
sammen med alt det andet, lærte morsealfabetet.
Efter rekruttiden blev jeg flyttet til en specialdeling i
Sønderborg med intens lytte træning og morsetegne-
ne blev, på den måde "indpodet" i rygmarven, så der
sidder de stadig.
Jeg fik min C-licens i 1975 og var aktiv i en del år.
Oprettede bl.a. OZ7SCG, SouthJutland Contest Group
sammen med OZ1EQC og vi fik kørt en del tester.
Arbejde og andre interesser i 80'erne gjorde at ama-
tørradio gled i baggrunden og jeg er først blevet aktiv
igen i 2011.
Jeg deltog i SAC CW i september 2011 og siden da har
jeg været med i alle de tester jeg har haft mulighed
for. Og det er jeg stadig.
På min adresse er der ikke mulighed for antenner, så
jeg har fået lov at montere en Inverted-L hos min mor.
Her kører jeg 100W med en Ten Tec Eagle  og en Ele-
craft K3 samt den omtalte 20 meter lange INV-L mon-
teret i et par glasfibermaster. Det er herfra jeg har kørt
de fleste tester.
Jeg er medlem af Danish Contest Academy i Stjær
hvorfra jeg har kørt flere tester. Du kan læse mere om
DCA på hjemmesiden www.OZ5E.dk
Mine bedste oplevelser med tester har jeg fra Grøn-
land hvor Jesper, OX3KQ meget venligt har åbnet op
for at benytte hans antenner sammen med min Eagle.
Jeg har haft mange gode ture til Kangerlussuaq og ser
frem til endnu flere i fremtiden.
Nu ved du så lidt om min baggrund og mine interesser.
Jeg vil ønske dig god læsning.

Contestspalten
Peter OZ3ABE har, gennem flere år, lavet en rigtig god
spalte med mange tips og oplysninger om de forskelli-
ge contester. Jeg vil gøre mit bedste for at videreføre
denne tradition og ser frem til at bringe nyheder og
relevant stof i contestspalten.
Da jeg kun er CW operatør skal jeg nok passe på at det
ikke udelukkende er CW stof der bringes men selvføl-
gelig også skrive om Phone og Digital modes. Jeg vil
blive glad for alle Contest relevant oplysninger jeg kan
modtage fra dig. Send gerne hjemmeside-adresser,

resultater, rygter og tips til mig: e-mailadressen er
oz1bii@edr.dk

WRTC 2018
Vi har i spalten kunnet følge forberedelserne og afvik-
lingen af WRTC-2014 som jo fandt sted i USA med del-
tagelse af 59 hold fra hele verden. I sidste nummer
kunne vi se de endelige resultater.
Det er nu officielt at WRTC-2018 bliver afholdt i Tysk-
land og medlemmer af DARC (Deutscher Amateur-
Radio-Club), BCC (Bavarian Contest Club) og RRDXA
(Rhein Ruhr DX Association) står som arrangører af
WRTC i 2018.
Det er begrænset hvad de nye arrangører indtil nu har
oplyst, men der er snak om tre områder i Tyskland som
er brugbare. Et område i nærheden af Münster/West-
falen, området Oderland øst for Berlin og endelig Jes-
sen/Wittenberg området.  Reglerne for kvalifikation til
WRTC-2018 er heller ikke offentliggjorte. Dette sker
sidst i november. Det vi kan sige med sikkerhed er, at
den første test som tæller med bliver ARRL CW 2015 og
den sidste bliver CQWW i 2016. Der er kommet mange
forslag til arrangørerne og flere af dem opfordrer til at
ændre vægtsystemet i kvalifikationen således at delta-
gere i Multi-Multi teams ikke får så mange point (eller
slet ikke tæller), M/S vægtes meget højt og at Lo Pow-
er stationer vægtes lige så højt som Hi Power. Der er
mange forskellige forslag til ændringer og det bliver
spændende at se hvad reglerne bliver.
Du kan give din mening til kende ved at skrive dine
forslag til contact@wrtc2018.de 
Jeg håber at kunne bringe de nøjagtige regler i næste
nummer. Læs mere på www.wrtc2018.de

SAC 2014 Contesten
Der var god tilslutning til SAC CW med 26 deltagere fra
OZ men desværre kun 20 Logs indsendt.
Ligeledes var der 49 deltagere i SAC SSB men kun 38
indsendte logs.
Så må vi bare vente og se de endelige resultater. I år er
der bl.a. kommet flere spændende plaketter til både
skandinaver og ikke-skandinaver. Derudover er det nu
muligt at downloade sit diplom direkte fra hjemmesi-
den. Ifølge Claimed score er der danske stationer med
i toppen i de fleste kategorier, både CW og SSB. Det er
jo dejligt at se så mange der er med.

CQ World Wide CW
Når dette læses er vi mange der er ved at forberede os
til årets største internationale Contest. Det er nu
antennerne skal rettes til og din(e) Transceiver(e) skal
gennemtestes. Du skal have opdateret dit Contest-pro-
gram så alle de sidste rettelser er med når testen går i

Contest-nyt
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gang og du skal lave en tidsplan så du har en idé om
hvornår du vil holde pauser osv.
Når du læser de komplette regler på hjemmesiden vil
du se at der er lidt specielle point-regler som favorise-
rer stationer i Nord Amerika. Jeg vil tro reglen udsprin-
ger fra det faktum at der jo ikke er så mange lande-
multipliers i hele USA og Canada så man kompenserer
herfor ved at give 2 point pr QSO.
Der er mange radioamatører som rejser til sjældne
destinationer for at deltage og en del tager til en af
øerne i Caribien. Sidste år deltog jeg fra Kangerlussu-
aq (Grønland ligger i NA) med kaldesignalet XP2I. I år
deltager OZ1FAO fra Kangerlussuaq så jeg tager læn-
gere sydpå og sender fra Zone 8, Cayman Islands, med
mit kaldesignal ZF2EE.  Selvfølgelig deltager jeg igen
som Single Operator, All Band, Low Power og regner
med at bruge min Elecraft K3. Antenner bliver en Cus-
hcraft vertikal R6000 til 20/15/10 samt en Long Wire til
160/80/40.
Jeg kan se at der bliver god konkurrence, i netop Low-
Power kategorien fra Zone 8. Der er annonceret aktivi-
tet fra VP2EIM, V4/W2JO, P40W og måske J34O og
6Y6N. De sidste to har ikke skrevet om det er Low eller
Hi Power. Du kan se en liste over annoncerede delta-
gere på http://www.ng3k.com/Misc/cqc2014.html 
Jeg håber på mange OZ QSO'er.

Cabrillo format
Cabrillo er navnet på det filformat som, siden 1999,
anvendes til Contest logs. Når du indsender din log skal
den som regel være i dette format som er standardise-
ret. Lige nu hedder den "Version 3.0" og den komplet-
te oversigt kan findes på hjemmesiden
http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/
Alle Contest-loggere og de fleste standard log-pro-
grammer kan eksportere loggen i Cabrillo formatet.
Den fil du sender skal ofte navngives som  XXXX.CBR
eller  XXXX.LOG, hvor XXXX er det kaldesignal du har
benyttet i testen. Der kan være undtagelser så læs altid
i reglerne hvordan du skal indsende loggen.
Det er ret vigtigt at udfylde headeren korrekt. Det er
her du anfører alle oplysninger om kategori, kaldesig-
nal, navn og adresse, mail-adresse osv.  Det er også i
headeren du kan angive eventuelle kommentarer og
stationsoplysninger.
Det er en god ide at åbne din Cabrillo-fil i en tekst-edi-
tor inden du sender den afsted. Så kan du lige se om
alle oplysninger er korrekte og eventuelt rette dem til.
Tekst-editoren kan være f.eks. Notesblok (Windows).
Word eller wordpad dur ikke!

UBN rapport
En UBN rapport er en opgørelse over fejl og mangler i
den log du sendte til Contest Commiteen. 
De tre mest almindelige fejl er:
-  Unique callsign -
I din log findes kaldesignaler som kun du har haft kon-
takt med. Dette kan betyde at du har kopieret kalde-
signalet forkert men da det faktisk også kan være rig-
tigt at du er den eneste der har haft kontakt er det
sjældent at du mister point for det. En af de tester hvor
du mister point er f.eks. LZ-DX.
-  Bad callsign - 
Du har skrevet et kaldesignal på en station som helt
sikkert ikke var med i testen. Det kan skyldes at kalde-

signalet ikke findes, at det er fejlfortolket eller en
anden grund. Normalt vil du miste point for forkerte
kaldesignaler og i nogle tester får du derudover også
strafpoint.
-  Not in Log - 
Du har skrevet i din log at du har haft kontakt med en
anden deltager men du er ikke i vedkommendes log.
Du vil miste point for fejlen og ofte også få yderligere
strafpoint. (Dette er grunden til at det er vigtigt at
rapportere alle QSO'er som du har i contesten).

UBN rapporten har sit navn ud fra disse tre fejlkilder.
UBN rapporten indeholder dog ofte mange flere infor-
mationer og det kan anbefales at læse den grundigt
igennem.
Herunder kan du se et uddrag af den UBN fil jeg har
downloadet fra CQ WW CW 2013. Jeg deltog med kal-
designalet XP2I, fra Kangerlussuaq i Grønland .
Ud fra den kan man se, at der er 16 stationer der har
modtaget mit kaldesignal forkert. 
Især må jeg have sjusket med mine morsetegn på
21.091KHz da jeg har kørt RUN. 
Kaldesignalet XP2INST skulle have været XP2I TEST.
Ligeledes skulle XP2IUP have været XP2I UP (Split). 
Jeg har nok sendt XP1I et par gange for det var ikke
altid padlen gjorde som jeg ville. Men de sidste 8 ama-
tører har simpelthen ikke lyttet rigtigt.

7073 CW 2013-11-23 0001 RM4I 16 XP2E 40
7025 CW 2013-11-23 0114 EA3KU 14 XP2T 40
14009 CW 2013-11-23 1014 RT0R 18 VP2I 40
21091 CW 2013-11-23 1439 UA1AJW16 XP2A 40
21091 CW 2013-11-23 1506 G3PJT 14 XP2INST 40
21091 CW 2013-11-23 1507 RZ3BW 16 XP2INST 40
21091 CW 2013-11-23 1510 CR6K 14 XP2INST 40
21091 CW 2013-11-23 1516 N3RR 5 XP2INST 40
14000 CW 2013-11-23 2248 K2TTM 5 XP2E 40
7016 CW 2013-11-23 2354 RU1A 16 XP2S 40
28000 CW 2013-11-24 1434 IW9FI 15 XP2IUP 40
21000 CW 2013-11-24 1729 ZS1BHJ 38 XP2IUP 40
28000 CW 2013-11-24 1828 VY1EI 1 XP2A 40
28030 CW 2013-11-24 1841 WB4MNK 5 XP1I 40
14010 CW 2013-11-24 2128 K9IL 4 XG2I 6
14041 CW 2013-11-24 2214 W1QK 5 XP1I 40

Regler for LZ DX Contest  ***
http://lzdx.bfra.bg/rulesen.html
Alle må kontakte alle. Der gives forskellige point alt
efter hvilken station du kontakter.
Periode: 22/23 november Kl. 12.00 - 12.00 UTC (24
timer)
Mode: CW og SSB
Bånd: 80, 40, 20, 15 og 10 Meter
Samme station må kontaktes to gange på hvert bånd -
én gang CW og én gang SSB.
Kategorier:
A= Single Operator - All Bands - Mixed mode
B= Single Operator - All Bands - CW
C= Single Operator - All Bands - SSB
D= Single Operator - Single Band - Mixed mode
E= Multi Operators - All Bands - Single transmitter - 

Mixed mode
F= Single Operator - All bands - Mixed mode - QRP 

(max 10W)
G= SWL
Low power (max 100W) vil blive fremhævet I resultat-
listen med et *

Contest-regler
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Rapporter: RS(T) + ITU Zone (OZ=18)
LZ stationer sender RS(T) + 2 bogstaver

Point: 10p for QSO med LZ-station - 3p for QSO med
DX - 1p for QSO med EU.
Multiplier: ITU zoner + LZ distrikter på hvert bånd.
Logs: Upload til :
http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en 

Regler for CQ World Wide DX Contest **
http://cqww.com/rules.htm 
I denne test gælder det om at kontakte alle andre sta-
tioner. Nogle giver dog flere point end andre, så det er
en god ide at læse de fulde regler på hjemmesiden.
Periode: 29/30. november Kl. 00.00 - 23.59 UTC (48
timer)
Mode: CW
Bånd: 160, 80, 40, 20, 15 og 10 Meter
Samme station må kontaktes en gang på hvert bånd.
Kategorier:
Single Operator - Hi Power - All Bands eller Single Band 
Single Operator - Lo Power (<100W) - All Bands eller
Single Band 
Single Operator - QRP (<5W) - All Bands eller Single
Band 
Single Operators kan være enten ASSISTED eller NON-
ASSISTED.
Single Operators kan også være med i en Overlay kate-
gori:

CLASSIC: Kun bruge én radio og kun være aktiv i
24 timer.
ROOKIE: Begynder og har haft licens mindre end 3
år.

Multi Operator - Single transmitter - High eller Lo Pow-
er
Multi Operator - Two transmitters - High Power
Multi Operator - Multi transmitters - High Power
Rapporter: RST + CQ Zone (OZ=14)

Point:  3p for QSO med DX - 1p for QSO med EU - 0p
for QSO med OZ (men gælder som Multiplier).
Multiplier: CQ zoner + DXCC på hvert bånd.
Logs: Skal uploades inden den 5. december Kl.
23.59UTC. Upload til http://www.cqww.com/logcheck/

Regler for ARRL 160-Meter Contest *
http://www.arrl.org/160-meter
Det gælder om at kontakte W/VE stationer plus KL7,
KP1-KP5 og KHØ-KH9. Husk at tjekke om dit log-pro-
gram kører med de opdaterede regler.
Periode: fredag 5/12 22.00 UTC til søndag 7/12 16.00
UTC (42 timer)
Mode: CW only
Bånd: 160 Meter
Kategorier:
Single Operator - Hi, Low  - Assisted, NON-Assisted
Single Operator - QRP (<5W) - Kun NON-Assisted
Multi Operator - Single transmitter - High eller Lo Pow-
er
Rapporter: W/VE sender RST + ARRL/RAC sektion - DX
sender RST
Point:  2p for QSO 
Multiplier: ARRL/RAC sektioner 
Bemærk: Området 1.830 - 1.835 KHz er specielt til DX
(for W/VE).
Logs: Skal sendes inden den 6. januar 2015 Kl. 16.00
UTC. 
Send logs via e-mail til 160meter@arrl.org

Contestkalender for november - december 2014.

Læs mere på:
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html 

November 2014
All Austrian 160-Meter
Contest 15/11-1600Z til 16/11-0700Z
ARRL Sweepstakes 
Contest, SSB 15/11-2100Z til 17/11-0300Z
Run for the Bacon
QRP Contest 17/11 0200Z-0400Z
NAQCC CW Sprint 20/11 0130Z-0330Z
NCCC RTTY Sprint 21/11 0145Z-0215Z
YO International 
PSK31 Contest 21/11 1600Z-2200Z
LZ DX Contest *** 22/11-1200Z til 23/11-1200Z
RSGB 80m Club Sprint, 
CW 27/11 2000Z-2100Z
NCCC RTTY Sprint 28/11 0145Z-0215Z
CQ Worldwide 
DX Contest, CW ** 29/11-0000Z til 30/11-2400Z

December 2014
ARS Spartan Sprint 2/12 0200Z-0400Z
NRAU 10m Activity 
Contest 4/12 1800Z-1900Z (CW)

4/12 1900Z-2000Z (SSB)
4/12 2000Z-2100Z (FM)
4/12 2100Z-2200Z (Dig)

NCCC RTTY Sprint 5/12 0145Z-0215Z 
ARRL 160-Meter 
Contest * 5/12 2200Z til 7/12 1600Z
TARA RTTY Melee 6/12 0000Z-2400Z 
ARRL EME Contest 6/12 0000Z til 7/12 2359Z
Wake-Up! QRP Sprint 6/12 0600Z-0629Z

6/12 0630Z-0659Z
6/12 0700Z-0729Z
6/12 0730Z-0800Z

TOPS Activity Contest 6/12 1600Z til 7/12 1559Z 
Ten-Meter RTTY Contest 7/12 0000Z-2400Z
SARL Digital Contest 7/12 1300Z-1600Z
NAQCC CW Sprint 10/12 0130Z-0330Z
NCCC RTTY Sprint 12/12 0145Z-0215Z
ARRL 10-Meter Contest 13/12 0000Z til 14/12 2359Z

Jeg har ikke så mange resultater denne gang.
Denne måneds resultat er en samlet score for all OZ-
deltagere i EU HF Contest. Ikke en af de store conte-
ster, men alligevel spændende at se hvordan vi klarer
os i forhold til andre lande.

Ligeledes har de en Honor-Roll med de 100 deltagere
som har færrest fejl i deres log. 
Her kan man læse at de første 70 deltagere på listen
slet ingen fejl har og at den sidste på listen har 0,53%
fejl.

Hvis du har deltaget i testen kan du nu downloade dit
certifikat på:
http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2014/euhfc14.htm 

Contest-kalender

Contest-Resultater
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EUHFC 2014 Nationale (DXCC) Resultater
Bemærk: Checklogs tæller ikke med.

Entity Total Score Total Gennemsn. Total Gennemsn. Total Avg. 
DXCC Logs Score/Log QSO QSO/Log Mults Mults/Log
European Russia 12361492 164 75374.95 60848 371.02 20432 124.59
Ukraine 6471665 79 81919.81 31347 396.80 11107 140.59
Lithuania 6064176 50 121283.52 25087 501.74 8749 174.98
Slovenia 5971040 56 106625.71 25326 452.25 8953 159.88
Germany 3578063 102 35079.05 22293 218.56 9345 91.62
Belarus 3161821 30 105394.03 14589 486.30 4633 154.43
Romania 2934092 39 75233.13 14140 362.56 5268 135.08
Italy 2887008 74 39013.62 16480 222.70 6959 94.04
Hungary 2841408 18 157856.00 11473 637.39 3705 205.83
Bulgaria 2390171 31 77102.29 12341 398.10 4253 137.19
Latvia 2324847 13 178834.38 8787 675.92 2590 199.23
Serbia 1921706 23 83552.43 9620 418.26 3299 143.43
Sweden 1859633 30 61987.77 9970 332.33 3682 122.73
Czech Republic 1801278 31 58105.74 9636 310.84 3806 122.77
Poland 1491149 32 46598.41 8591 268.47 3538 110.56
Croatia 1377656 17 81038.59 5501 323.59 1993 117.24
Belgium 1092636 9 121404.00 4784 531.56 1524 169.33
France 1038917 24 43288.21 5863 244.29 2403 100.13
Finland 1033371 15 68891.40 5338 355.87 1908 127.20
Netherlands 895807 40 22395.18 7595 189.88 3399 84.98
Norway 892245 13 68634.23 4844 372.62 1537 118.23
Kaliningrad 782813 5 156562.60 3190 638.00 915 183.00
Estonia 755060 7 107865.71 3102 443.14 1082 154.57
Slovak Republic 667883 14 47705.93 4211 300.79 1686 120.43
England 510284 22 23194.73 4181 190.05 1897 86.23
Spain 466750 28 16669.64 5114 182.64 2049 73.18
Denmark 403637 10 40363.70 2518 251.80 1053 105.30
Scotland 349617 7 49945.29 1997 285.29 703 100.43
Wales 319648 2 159824.00 1337 668.50 394 197.00
Switzerland 210435 5 42087.00 1259 251.80 456 91.20
Bosnia-
Herzegovina 167214 4 41803.50 987 246.75 366 91.50
Macedonia 108632 4 27158.00 1099 274.75 371 92.75
Moldova 58163 2 29081.50 506 253.00 227 113.50
Ireland 54704 4 13676.00 518 129.50 242 60.50
Austria 41811 5 8362.20 549 109.80 342 68.40
Portugal 33824 3 11274.67 362 120.67 198 66.00
Greece 32394 2 16197.00 356 178.00 183 91.50
Northern Ireland 16692 2 8346.00 243 121.50 138 69.00
Balearic Is. 14288 1 14288.00 162 162.00 94 94.00
Dodecanese 6798 1 6798.00 104 104.00 66 66.00
Crete 3780 1 3780.00 75 75.00 54 54.00

EUHFC 2014 Operatør liste for OZ

Call Operatør Kategori QSO Point Op. Tid %Forkert
5Q5R 5Q5R SSB Hi 299 39.825 9,3 1,32%
OU2I OZ1BII CW Low 234 25.419 5,5 2,09%
OZ1ADL OZ1ADL SSB Hi 846 203.856 11,9 2,76%
OZ2TF OZ2TF CW Hi 470 82.971 5,7 6,19%
OZ30EU OZ30EU SSB Hi 129 10.200 4 6,52%
OZ3LX OZ3LX SSB Hi 51 2.156 1,3 3,77%
OZ4FF OZ4FF CW Low 32 672 1,1 11,11%
OZ6TL OZ6TL CW Low 147 6.912 3,5 2,00%
OZ8RH OZ8RH SSB Hi 247 29.016 7,6 5,00%
OZ9V OZ9V SSB Low 63 2.610 3,9 7,35%

CUAGN i den næste Contest.
Vy 73 de OU2I Henning
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HF aktivitetstest
OZ1GX Gunnar Krüger
Benediktevej 2, Lind, 7400 Herning
Tlf.: 24 24 87 01
E-mail: OZ1GX@edr.dk

Redaktion:

80m. aktivitetstest okt. 2014

CW Points Multi Score
1 OZ4FA 90 26 2340
2 OZ8PG 104 21 2184
3 OZ4CG 78 21 1638
4 OZ4QX 81 20 1620
5 OZ1LBG 56 24 1344
6 OZ1IVA 62 19 1178
7 OZ1LJ 51 15 765

Klub CW
1 OZ2NYB 75 23 1725

SSB
1 OZ8PG 174 36 6264
2 OZ2PBS 168 36 6048
3 OZ1FHU 151 36 5436
4 OZ0ST 159 34 5406
5 OZ7MKS 159 29 4611
6 OZ1GX 141 29 4089
7 OZ5VY 127 32 4064
8 OZ1IVA 125 29 3625
9 OZ0PL 107 29 3103

10 OZ4QX 107 26 2782
11 OZ1IVQ 81 26 2106
12 OZ4CO 76 24 1824
13 OZ1LJ 68 22 1496
14 OZ8AAT 58 19 1102

OZ1AWG 58 19 1102
16 OZ6PP 40 15 600
17 OZ4ACH 32 8 256

Klub SSB
1 OZ5GX 147 32 4704
2 OZ6HR 96 29 2784
3 OZ2NYB 95 25 2375

QRP CW
1 OZ1IKW 113 24 2712
2 OZ9VA 101 23 2323
3 5P5QRP 81 21 1701
4 OZ1GX 88 14 1232
5 OZ3AAA 47 15 705
6 5Q5P 26 8 208

QRP SSB
1 OZ1IKW 157 31 4867
2 OZ6AF 91 17 1547
3 OZ3TZ 49 16 784

10m. aktivitetstest okt 2014

Klasse A.
CW QSOer Loc Score
1 PT2ZXR 10 6 101281
2 OZ3EDR 3 2 11161
3 OZ1GX 3 2 10678
4 OZ8UW 1 1 559
5 OZ4QX 1 1 505

Klasse B.
SSB
1 PT2ZXR 9 8 91691
2 OZ8RH 9 5 36892
3 OZ1GX 6 2 10826
4 OZ3EDR 5 1 714
5 OZ8UW 3 1 681

Klasse C.
FM
1 OZ1GX 3 1 660
2 OZ8UW 1 1 559
3 OZ3EDR 1 1 531

Klasse E.
CW SSB FM Dig. Total

1 PT2ZXR 101281 91691 0 0 192972
2 OZ1GX 10678 10826 660 0 22164
3 OZ3EDR 11161 714 531 0 12406
4 OZ8UW 559 681 559 0 1799

Både 10 meter testen og 80 meter testen var en slap
omgang af vidt forskellige årsager, tror jeg. 
Ikke mange med i 10 meter testen på grund af dårlige
forhold. 
Kun lidt sporadisk åbninger til Sydamarika, så det blev
ikke til mange forbindelser for de få, der var med. 
Vi må se om det bliver godt igen. 
Det er lige som at spille i lotteriet. Sommetider vinder
vi (pludselige små åbninger) til andre tider er der
gabende tomt på båndet. Det er jo det spændende ved
10 meter. 
80 meter testen var der rimelige gode forhold, men
ikke så mange deltagere som man kunne ønske sig. 
Der var repræsentantskabs møde i Odense, så det har
jo nok taget nogen.
Os der var med, havde et par hyggelige timer som
altid. OZ8PG har sendt et par foto af sin antenne og
station.
En god høj antenne hvoraf noget er lidt ude af stilling
efter "Bodil" og en dejlig station som enhver radioa-
matør gerne vil have stående på bordet. 
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OZ8PGs station -

og de tilhørende antenner

Her er lidt af kommentarerne der kom sammen med
loggene.

OZ0ST Sven:
Tilsyneladende rimelige forhold, bl.a kom QRP statio-
nerne godt igennem i forhold til tidligere.

OZ5GX Sæby Afd:
Her har du OZ5GX`s log for oktober testen 2014, ikke
det store resultat, men vi var da med.

OZ4ACH Kim:
Lidt dårlige forhold her fra Nexø, kunne QSO med 4
andre stationer, alle andre kunne jeg ikke lytte, nogle
få kunne anes i støjen men ikke nok til en QSO. Så det
blev de samme 4 stationer i loggen.
Om det var forholdende eller min ny lavede antenne,
en traped dipol til 40, 60, 80 og 160 m vides ikke, den
kom op dagen før. Den ser ellers ud til at virke på
andre tidspunkter. Mangler dog den sidste justering af
160m.

OZ9VA Arne:
Så lykkedes det alligevel at komme med i testen. Jeg
lånte antennen på EDR's kontor i Odense, derfor 5-tal-
let i rapporterne. Og det gik jo nogenlunde, log ved-
hæftet.

OZ1FHU Preben:
Det gik ret godt, kørte  i hvert fald flere qrp end jeg
plejer..

OZ8PG Per:
God oplevelse af condx i både CW og FONE afdelingen
hørt og kørt fra denne ende af landet.
Efter nogle måneders contest-pause var det helt hyg-
geligt at møde gamle bekendte og konstatere, at alt er
ved det gamle!

OZ4FA Hans-Christian:
Hermed loggen for testen i dag. Ikke helt så mange
med, men forholdene var ok her, så jeg kunne høre
alle. Derimod havde jeg lidt svært ved at få det til at
fungere som jeg ville, så resultatet blev lidt magert.
Vi mødes næste gang når vi har åbnet de første låger i
julekalendere, nemlig den 4. december til  10 m test og
den 7. december til 80 m test. -AK-ja, så er det år snart
gået, men sikke en sommer!!

Vi mødes næste gang når vi har åbnet de første låger i
julekalendere, nemlig den 4. december til  10 m test og
den 7. december til 80 m test. -AK-ja, så er det år snart
gået, men sikke en sommer!!

På genhør.
Vy 73 de
Gunnar
OZ1GX

EDR's HF-aktivitetstester.

DATO VARIGHED BÅND MODE
1'STE SØNDAG I MÅNEDEN 09.45 - 10.45 lokal tid 80M  3520- 3560 CW
1' STE SØNDAG I MÅNEDEN 11.00 - 12.00 lokal tid 80M  3720- 3770 SSB

1' STE TORSDAG I MÅNEDEN 19.00 - 20.00 lokal tid 28,010 - 28,060MHz cw
20.00 - 21.00 lokal tid 28,500 MHz +/- 50 kHz ssb
21.00 - 22.00 lokal tid 29,600 MHz +/- 80 kHz fm
22.00 - 23.00 lokal tid digi

Regler: 80 m og 10 m testerne se EDR's hjemmeside
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The Amphipolis Award
Dette diplom udstedes af det græske radioamatør for-
bund R.A.A.G.
Diplomet udstedes til radioamatører og SWLs som har
haft kontakt med "the prefectures" som var knyttet til
oldtidens Amphipolis: 10 kontakter er nødvendige, 2
fra SV1 området (Attica), 3 fra SV2 området (Macedo-
nia), 2 fra SV3 området (Peloponnese) og 3 fra SV7
området (Thrace). Alle bånd er gyldige mode er SSB,
CW, RTTY eller mix mode. Gyldig er kontakter efter 1.
januar 1958.

Send en GCR liste med alle informationer for kontak-
terne, bekræftet af den nationale organisation.
Ansøgningen sendes sammen med 10 EURO til: RAAG,
Award Manager, P.O. Box 3564, 102 10 Athens, Greece.
Internet: 
http://www.raag.org/news.asp?ITMID=806&LANG=EN 
Her kan også læses om udgravningerne m.m.

BIG HUNTER Award
Radioklubben Kaposvar town udsteder dette diplom.
Ansøgere må vedlægge bevis på kontakter efter 24.
april 1967, dødsdagen for den største ungarske jæger,
Szechenyi Zsigmond. Kontakt med følgende forskelli-
ge lande, hvor han var på jagt:
5H-Tanzania, 5X-Uganda, 5Z-Kenya, 9A-Croatia, GM-
Scotland, HA3+HA4-Ungarn, I-Italien, KL-Alaska, OE-
Østrig, ST-Sudan, SU-Egypten, VU-Indien, YO-Rumæni-
en.

HA3 + HA4 er obligatorisk.
Big Hunter diplomet udstedes i 2 kategorier, Tx og
SWL.
CW, SSB og mixed, 1,8-28 MHz (Ingen WARC bånd).
Klasse 1: HA3 + HA4 + 11 lande

Klasse II: HA3 + HA4 + 7 lande
GCR liste bekræftet af 2 tx og 5 IRC eller 5 EURO til
diplommanager: Borsföldi Ferenc, HA3GE, H-7401
Kaposvar, PF: 271, Ungarn.

Diploma "Leskovac"
Diplomet kan erhverves af radioamatører og SWL for
kontakt med stationer i Leskovac, Serbien. Alle bånd
og modes må benyttes. Kontakter via repeatere er ikke
gyldige.
Stationer udenfor Serbien: 1 kontakt med YU1HFG og
3 andre kontakter med stationer i Leskovac.
Kontakterne skal være på eller efter 1. januar 2010.
Diplommanager er Zoran Ilic, YU1IZ.
Send en e-mail til diploma.leskovac@yahoo.com med
alle QSO data. Diploma Leskovac vil blive sendt elek-
tronisk via e-mail. Diplomet er gratis.
E-mail: diploma.leskovac@yahoo.com 
Internet: 
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=29&t=13726  

Balkan Award
Dette diplom udstedes til alle radioamatører der har
haft kontakt med 2 stationer fra hver balkan land, i
henhold til nedennævnte list. (11 lande i alt 22 QSOs)

1. Albanien (ZA)
2. Bosnia & Herzegovi-

na (E7)  
3. Bulgarien (LZ)
4. Croatia (9A)
5. Grækenland (SV-SY)
6. Tidligere Jugosla-

visk republik Maced-
nia (Z3)

7. Montenegro (4O)
8. Rumænien (YO)
9. Serbien (YU)

10. Slovenien (S5)
11. Tyrkiet (TA, TC)

Kun kontakter efter 1.
januar 1958 er gyldige.
Diplomet kan erhver-
ves i Mixed, SSB, CW,
Digital og Sattelit.
Send GCR liste med alle QSO informationer. Den natio-
nale diplommanager eller 2 licenserede radioamatører
må bekræfte rigtigheden.
Diplomet koster for begge kategorier 10 IRCs eller 10 EURO. 
Ansøgningen sendes til: RAAG Award Manager, Po Box
3464, 10210 Athens, Grækenland.
Internet: http://www.raag.org 

Diplomjagten
OZ1DYI, Svend Larsen, 
Bakkevej 33, 
6700 Esbjerg
E-mail: oz1dyi@edr.dk

Redaktion:
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Der har været en forrygende stor DX aktivitet i den
forløbne måned og det er umuligt at nævne det hele,
så her nogle af højdepunkterne.

TY1AA
En af månedens største begivenheder var det italien-
ske DX teams tur til Benin. (Det blev dog midt på
måneden overgået af VK9DLX). De var i luften i døgn-
drift i ca. 3 uger på alle bånd (når der var åbent) og
kørte rigtig mange qso-er. Det blev til i alt 81220 med
26190 calls fordelt på 44624 på SSB, 34209 på CW og
2338 på RTTY. De kom godt igennem på alle bånd og
rigtig mange OZ-ere kørte dem. Dog på 160m var de
svage her, men jeg kunne ind imellem høre dem på
min lytte antenne og de kom straks tilbage, da jeg
kaldte. Da havde de kørt ca. 260 QSO-er på dette bånd.
Jeg troede 6m sæsonen for DX var slut for i år, men
den 20. september om eftermiddagen kom de igen-
nem til OZ. De var ikke så kraftige og som så ofte før
var der en mur af sydeuropæere, som var meget kraf-
tigere end os. En kontakt syntes uden for rækkevidde.
6m er dog ret uforudsigelig; pludselig kl. 16 GMT steg
de i styrke - helt op til S9 - og så var det bare et kald og
man var igennem. 5- 10 minutter senere var de nede i
styrke igen, men mange lå åbenbart på lur, for da hav-
de en del OZ-ere været der. 

VK9VCX VK9NI
SM6CVX og G3KHZ var igen som annonceret på deres
årlige tur til nogle P29 øer. Det har de gjort i en del år
og har nu aktiveret de fleste P29 iotas; men det er
sandsynligvis slut, for deres trofaste skipper på deres
lejede båd har sat den til salg og vil ikke mere. Vi må
så se, hvad de finder på til næste år. De lægger hoved-
vægten på CW, men er dog også på SSB nogle timer
hver dag.
De startede op på New Britain OC-008 som VK9VCX.
Mange har sikkert kørt dem derfra. Jeg var på ferie,
men havde heldigvis øen i forvejen. Derefter satte de
kurs mod Kranket isl OC-258 og kom i gang herfra som
VK9NI. De havde et godt signal og kørte rigtig mange
qso-er. Jeg fik dem på 15, 17 og 20m og det var en ny
en for mig.
Efter en lille uge fortsatte de til Kiriwaina isl OC-115,
hvorfra de kom i gang som P29VCX. Også herfra gik
det fint. De var noget svage i begyndelsen, men så er
der jo mange, der ikke kan høre dem og det kan være
en fordel, når man kører med en beamantenne, så jeg
fik dem på 15 den første dag og 17og 20m den næste.
Også det var en ny.
Som rosinen i pølseenden fortsatte de efter en uges tid
til Lolobota isl OC-240 som P29NI. Herfra kørte de også
for et par år siden. De kom fint igennem og kørte rig-

tig mange qso-er. Jeg fik en QSO på 17 og 20m.

E3 Eritrea
Zoro JH1AJT har været i Eritrea midt i oktober med en
japansk delegation for at drøfte sport og lignende
(amatørradio) med regeringen.

Bild1 ind her

Han fik en licens og kørte som E30FB, når han havde
lidt tid imellem de officielle pligter. Han var flittig, så
det blev til godt 4200 qso-er på 5 dage. Han bad om til-
ladelse til at arrangere en stor dx-ekspedition til lan-
det. Det forlyder at han fik et positivt svar, så vi må
spændt vente og se hvad der sker.

ZD9XF Nigel ZD9ZS Paul
Paul og Nigel kørte som planlagt fra Trisdan da Cunha
i 3 uger. 
Her ses Nigel ved afrejsen fra Sydafrika.

Bild 2 ind her.
. 

Paul kørte ssb. Han er ikke en rutineret ekspeditioner,
men man hørte ham dog af og til.

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

Redaktion:
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Nigel derimod kender vi alle, han har besøgt os til
DDXG årsmøde. Dette var DXCC land nummer 171, han
besøgte og han været i gang fra de 97. Nigel kørte kun
cw denne gang og havde som målsætning at køre 1000
QSO-er om dagen. Om han nåede sin målsætning ved
jeg ikke, men han var meget flittig og kom igennem
med et fint signal på alle bånd. Jeg manglede ZD9 på
40m. Pile-uppen her var voldsom, det lød som da
FT5ZM Amsterdam var i gang. Jeg var dog heldig at
komme igennem anden dag jeg forsøgte. 

VK9DLX
Danish DX Group støtter denne ekspedition
Den tyske gruppe Lagunaria DX Group`s DXpedition
kom som planlagt i gang fra Lord Howe Island 12.
oktober. Det var en rigtig stor og succesfuld operation.
Efter planen slutter de først den 28. oktober altså 4
dage efter deadline til OZ, så det endelige resultat må
vente til næste måned, men den 24. oktober havde de
kørt 100140 QSO´s, heraf 57367 på CW, 34479 på SSB
og 8244 på RTTY. De kom rigtig godt igennem på alle
bånd undtagen 160m, her var de svage, kun 4 OZ-ere
kørte dem (De må have gode lytte faciliteter). Det lyk-
kedes ikke mig at høre dem, men jeg fik dem da kørt
på de øvrige bånd og fik derved 2 nye båndlande. 
På 160m kørte de med en V160 GP - og tilsyneladende
ikke ligefrem lodret

Bild 3 ind her.

Man må håbe det er et billede, før den er færdig instal-
leret, ellers kan jeg godt forstå hvorfor de var svage. 
På 80, 40 og 30 havde de en four-square og på de øvri-
ge bånd beamantenner, så deres store signalstyrke på
disse bånd var stor og forståelig.
Der går lidt sport i det, når de bruger "leaderboard" i

Clublog. 638 qso-er var der kørt med over 100 OZ-sta-
tioner den 24. Det er vidst rekorden for qso-er med en
DX-ekspedition og det viser, at der er stor aktivitet på
DX fronten i OZ. OZ7YY, OZ1JTE og OZ1LCG delte
førstepladsen på listen med hver 19 båndslots stærkt
forfulgt af OZ7OX med 18 båndslots.

OZ1AA Thomas (tidigere omtalt i OZ-august 14)
Og så var Thomas i luften igen. Denne gang dukkede
han op som OA4/OZ1AA fra klubstationen i Lima
OA4O. Han annoncerer, hvis det er muligt, på OZ
reflektoren, når han er aktiv. Det gjorde han 1726 GMT
13. oktober og var på 21275 SSB. Jeg opdagede det
først 2045 GMT - men han var der endnu og jeg nåede
lige en QSO, inden båndet lukkede. Den 26. oktober
annoncerede han 1543 GMT, at han ville starte op på

10m CW. Da var jeg mere heldig, jeg så det ca. 10 min
efter. Han var meget kraftig og havde derfor allerede
et gedigent pile up og kørte split.
Jeg hilste dog på ham 1600 GMT og det tror jeg man-
ge andre OZ-ere også gjorde. Det bliver spændende at
se hvor han dukker op næste gang. 

OZ8KR Niels
Der var flere store antenneprojekter i løbet af somme-
ren. Jeg vil her omtale endnu et af de større. 
Men først lidt om Niels OZ8KR.
Allerede i skolen var Niels´s interesse blevet vagt for
teknik og amatørradio. Det medførte at han i 1952, da
han gik i 4. mellem (som det hed den gang) meldte sig
ind i EDR og fik medlems nr. 5840. To år senere var han
gammel nok til at gå op til licensprøve og fik kaldesig-
nalet OZ8KR.
I 1963 blev han færdig med sin uddannelse (Cand
Farm) og valgte året efter at tage til Færøerne for at
arbejde på apoteket i Thorshavn. Han havde taget en
kraftig hjemmebygget AM station med og kunne nu
lufte sit nye kaldesignal OY8KR -  især på 20m AM.
Antennen var en GP på et bliktag ved havnen.
OY var et sjældent DX land på det tidspunkt; kun
OY7ML var også aktiv med DX, så det gav nogle enor-
me pile-ups. 
Niels blev bidt af DX-ing og har været det lige siden.
Han kunne ikke helt glemme det med at være efter-
tragtet, så han skulle prøve det igen og kørte fra Sval-
bard som JW/OZ8KR i 2008 og som C56KR fra Gambia i
2009 og 2010.
Efter eventyret på Færøerne kom Niels i gang fra Vild-
bjerg i Vestjylland i 1967 med 3 el beam på en 22,5m
gittermast. Seks år senere lavede kommunen en ny
udstykning og den største grund på 1726 kvm. med
nogle høje træer på, købte Niels straks; dog på den
betingelse, at han måtte sætte gittermasten og anten-
nen op. Dette accepterede kommunen uden betingel-
ser.
I 1992 blev antennen udskiftet til en TH7DXX, den kør-
te fint, men det stormer jo en del i Vestjylland; top-
røret overlevede ikke dette og bøjede. Forsikringen
betalte dog for nedtagning og opsætning. Det blev
gjort med en 50 tons tung kran. I 1997 klagede en
nabo (landbetjent) til kommunen over antennen og
ønskede den fjernet. 
Resultatet af klagen blev dog, at antennemasten kun-
ne blive der, men den måtte ikke udbygges. I de efter-
følgende år kæmpede Niels med en del storme. 
Også nogle af hans 12-15m høje træer på grunden
væltede. 
Han besluttede at forstærke det hele og da han ikke
kunne udskifte masten, blev der sat stålbarduner på. 
TH7- eren var efterhånden så skadet, at den måtte
ned, men heldigvis betalte forsikringen igen. 
Nu skulle der prøves noget nyt, så i 2007 købte han
"the ultimate antenna for 10-40m", en OB18-6 og sat-
te den op - alene. 
Han konstruerede et hejseværk til formålet - den vejer
også kun 160 kg.
40 m har altid været hans favorit bånd, så en 3 element
beam på dette bånd er ikke at foragte. Den gav et
super signal ud, men det er en stor sag med i alt 18 ele-
menter.
Se evntuelt:
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=99&cl
ang=1.
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Billedet som Optibeam viser antennen.

Antennen led dog under det danske vejr og stormene
på vestkysten, så i 2013 var der ikke meget der virkede
mere.  Antennen så efterhånden således ud:

Billedet er taget da den er på vej ned, ca. 1 meter fra
toppen
Forsikringen betalte (igen) for en ny, nu forstærket
udgave, samt udskiftningen. Grundet bardunerne og
tilkørselsforhold valgte Niels dog at løse opgaven selv.
Han er jo også en ung mand på kun 78 år. Niels har
hejst en 25 kg. sæk fyldt med sand op i toppen. Den
bruger han som kontravægt, når han kravler op. (Sæk-
ken kommer så samtidig ned). 

Antennen halvt nede

Dengang han satte antennen op, havde han lavet et
talje system med god udveksling. Det havde han ladet
sidde, så det kunne nu umiddelbart bruges igen. Det
var lidt kritisk at få antennen afmonteret fra toprøret
og fæstnet sikkert til taljen, men det gik da.
Nu kunne han så ganske langsomt begynde at fire
antennen ned - godt en meter om dagen og det gik
fint, helt efter planen.
Hver gang han mødte en bardun, måtte denne afmon-
teres og monteres igen, når antennen var forbi. Efter
ca. 3 uger lå antennen fint på græsplænen. Nu skal
den så adskilles og nogle af stumperne bruges til at
modificere den nye, så den også kan køre 80m som
dipol. Dette projekt er påbegyndt og testes i skrivende
stund. Den nye kommer først op til foråret, så det sam-
lede resultat venter vi med at beskrive til den tid. 

OZ i TV
Og så var vor ven og top DX-er OZ1LO Leif kommet i
fjernsynet i TV2 Øst sammen med sin bror OZ8RW Jør-
gen. Hvis man ikke har fjernet udsendelsen, når dette
OZ udgives, kan du se den her:
http://www.tveast.dk/video/2014-09-19/historien-bag-
antennerne

DX nyheder
Kilde DXWORLD

North Cook, E5 
Beamretning: 348°  Afstand: 15000 Km.
Rob N7QT vil blive aktiv fra Manihiki i løbet af novem-
ber. Han vil køre CW, SSB og Digi fra 10 til 80m.

5R8 Madegascar
Beamretning: 144°  Afstand: 9000 Km.
Eric F6ICX vil igen blive aktiv som 5R8IC fra Saint-Marie
Island (AF-90) 3. til 24. november. Han plejer at være
ret aktiv. 
Jeg har modtaget bekræftelse på LOTW fra hans tidli-
gere ture hertil.

Burkino Faso, XT2
Beamretning: 196°  Afstand: 5000 Km.
Harald DF2WO vil blive aktiv igen fra Ouagadougou
som XT2AW fra 17. november til 2. december på CW
og SSB. QSL via M0OXO

Saint Martin FS
Beamretning: 266° Afstand: 7300 Km.
John K9EL aktiverer igen Saint Martin fra 20. novem-
ber til 2. december. Han kører som sædvanlig som
FS/K9EL på alle bånd fra 10 til 160 m og deltager i
CQWW DX Contesten (CW).  QSL via HC.

Grenada J3
Beamretning: 261°  Afstand: 7800 Km.
Robert DL7VOA Vil køre fra Grenada fra 22. november
til 6. december. Han deltager i CQWW DX CW Conte-
sten QSL via H/C

VP2E Anguilla
Beamretning: 266°  Afstand: 7300 Km.
Masa JN3NFQ vil komme i gang fra Anguilla som
VP2EIM fra 23. til 30. november. 
Han vil blive QRV fra 10 til 80m på CW, SSB og RTTY.
Også i CQ WW DX CW contesten. 
QSL via JA1HGY
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3B9 Rodrigues Island
Beamretning: 131°  Afstand: 9800 Km.
Olof G0CKV vil komme i gang herfra som 3B9HA fra
16. til 24. november. Han vil kun køre CW, muligvis
også på Low bands..
QSL via LOTW

Bonaire PJ4
Beamretning: 267°  Afstand: 8100 Km.
K2SC, W2LK, K4BAI og KU8E vil aktivere Bonaire som
PJ4/homecall fra 25. november til 2. december. De vil
deltage i CQ WW DX CW Contesten. QSL info ifølge
operatørerne.

San Andres Isl. HK0 (5K0)
Beamretning: 278°  Afstand: 9000 Km.
Tim LW9EOC vil komme i gang fra San Andres Island
som 5K0A fra 26. november til 4. december. Han vil
være aktiv fra 10-80m CW/SSB/RTTY. 
QSL via LW9EOC.  (Han har tidligere været aktiv som
5J2T).

V63 Micronesia
Beamretning: 34°  Afstand: 12400 Km.
JA7HMZ (V63DX) og JA7ZP (V63ZP) bliver igen QRV fra
Pohnpei fra 29. november til 4. december.
I CQ WW CW testen kører de som V6A
QSL for V6A og V63DX via JA7HMZ
QSL for V63ZP via JA7ZP

Niue  E6 (C21)
Beamretning: 27°  Afstand: 13500 Km.
Haru JA1XGI vil komme i gang fra Niue som E6XG fra

1. til 6. december. Han vil have fokus på EU og de lave
bånd. QSL via H/C

Antartica

Felix DL5XL vender tilbage til Neumayer Station III på
Antartica først i december og blive der til sidst i febru-
ar. Han vil blive aktiv i sin fritid. Han er hovedsagelig
QRV på CW, men kører også noget SSB og RTTY. QSL
via DL1ZBO og LOTW. 
Sidste gang han var der kom han igennem til OZ med
et fint signal.

Send OZs spalteredaktører et ind-
læg, hvis du oplever noget eller

har informationer, der kunne
være af interesse for spalten
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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:

Region 1 VHF contest 2014
Fra S51FB, Miha, har jeg via forskellige kilder modtaget
et link til en IARU R1 VHF contest 2014 aktivitetsvideo,
som er lavet af S51ML. Videoen er baseret på mere end
1000 contestlogs. Adressen til videoen er:
http://www.slovhf.net/obiskovalec/VHF_2014/iaru_
201409_calls_1.mp4
Videoen, der varer godt 4 minutter, er opdelt i et stort
antal tidsrammer af hver 6 minutter. Hvert rødt punkt
på kortet indikerer en conteststation, som har kørt
mindst én QSO i løbet af de 6 minutter. Hvis der er
indenfor en tidsramme er kørt DX-QSO'er på mere end
900 km, indikeres dette med orangefarvede linier mel-
lem QSO-partnerne.
OZ1FDH nævner i sin beretning fra 5P5T's deltagelse i
contesten, at deres ODX var med IK7UXU, - en afstand
på 1532 km. Forbindelsen blev gennemført via et langt
meteorburst.
Nedenfor er et screen-dump fra videoen fra den. 7.
september 2014 tidsrummet 10:48:00 til 10:54:00 UTC.
Her kan man se DX-QSO'en 5P5T - IK7UXU indtegnet.
Man kan også se et antal andre DX-QSO'er på mere
end 900 km, og flere af dem skærer hinanden i et
område over det nordlige Balkan. Man må formode at
disse QSO'er er lavet via det samme meteoritspor, som
har skabt et fælles refleksionspunkt.

Screen-dump fra S51ML's contest aktivitetsvideo fra
Region 1 VHF-contest 2014. Bemærk refleksionspunk-
tet over det nordlige Balkan.

OZ1FDH mener, at meteoritten muligvis kan stamme
fra en asteroide, som den 7. september 2014 passerede
jorden i en afstand af kun ca. 40.000 km.
Denne asteroide har navnet 2014RC og måler ca. 20 m
på den største led. Ifølge NASA var den tættest på jor-
den kl. 18:18 UTC den 7. september 2014. På dette tids-
punkt passerede den over New Zealand med en hastig-

hed på ca. 36.000 km i timen. Det betyder, at asteroide
2014RC var temmelig langt fra jorden på det tidspunkt de
nævnte DX-QSO'er i contesten fandt sted. Derfor har jeg
personligt svært ved at tro på Claus' teori. Man kan læse
mere om asteroiden på: www.spaceweather.com
Vælg datoen 7. september 2014 under "archives" i høj-
re side af skærmbilledet.
Man kan også finde NASA's beskrivelse af hændelsen
på http://science.nasa.gov/science-news/ , - kig efter
News den 5. september 2014.

Nye DX rekorder
I sommerens løb var DL3GCS QRV fra Cape Verde som
D44TS. Han var aktiv på 50, 70, 144 og 432 MHz fra
lokator HK74SX. Under en tropoåbning den 13. juli
2014 lykkedes det ham at lave 2 nye tropo DX-rekorder
på henholdsvis 70 MHz og 432 MHz.
På 70 MHz havde han kl. 10:41 UTC QSO med CT1HZE
(IM57NH). Distancen mellem de to stationer er 2915
km (udregning baseret på WGS84). Dette skulle være
både ny Region 1 DX-rekord og ny verdensrekord via
troposfærisk udbredelse på dette bånd.
På 432 MHz havde D44TS CW-QSO med CT1HBC
(IN51PE) kl. 11:10 UTC. QRB: 3279 km (WGS84). Dette
skulle være ny Region 1 tropo DX-rekord på 70 cm.

Også på mikrobølger er der lavet DX-rekorder. AD6IW
og KF6KVG havde sat sig for at forbedre den eksiste-
rende distancerekord på båndet 77 - 81 GHz. Den 21.
juni 2014 satte de deres grej op på henholdsvis Mount
Diablo (CM97AV - ca. 2500 m.o.h) og Mount Lassen
(CN90FL - ca. 1200 m.o.h.). Begge QTH'er ligger i det
nordlige Californien. Kl. 17:20 lokal tid gennemførte
de en tovejs SSB-forbindelse på 80,843 GHz, og satte
dermed en ny distanceverdensrekord på 289,5 km.

AD6IW, Goran Popovic på Mount Lassen i QSO med
KF6KVG på 80,843 GHz. DX: 289,5 km. Billedet stam-
mer fra en YouTube-video fra rekordforsøget.
Kilde:  http://www.youtube.com/watch?v=6rBAGuel4UA
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6 meter DX fra Europa i sommeren 2014
Selvom det er den generelle opfattelse, at sommeren
2014 bød på færre Es-åbninger på VHF-båndene 50, 70
og 144 MHz end de nærmest foregående år, er der alli-
gevel lavet en del spektakulære DX-forbindelser fra
Europa, - specielt på 50 MHz. I VHF-spalten i august
skrev OZ1DJJ/OX3LX om sine oplevelser på 6 meter i
årets Es-sæson.
I "DUBUS" nr. 3/2014 opsummerer DL8HCZ, hvad som-
meren bød på af ekstraordinære DX-forbindelser. Bl.a.
kan det nævnes, at VK4MA i Queensland, Australien
havde QSO med YO9HP og SV1DH i juni måned over
afstande tæt på 15.000 km. Udbredelsen, som gav
anledning til disse DX-forbindelser, antages at være en
kombination multihop Es og måske TEP.
En anden bemærkelsesværdig 6 meter DX-QSO er en
CW-forbindelse over nordpolen mellem MA0BSM i
IO86AD og ZL4AX i RF72KS. QSO'en fandt sted den 12.
april 2014 kl. 21:40 UTC. Tidspunktet ligger før Es-
sæsonens begyndelse på den nordlige halvkugle, så
der kan næppe være tale om samme type udbredelse,
som nævnt ved VK4MA's DX-forbindelser med Europa
i juni måned. I "DUBUS" skriver DL8HCZ, at forbindel-
sen sandsynligvis skyldtes ren F2 eller en kombination
af F2 og TEP. På QSO-tidspunktet var solfluxen omkring
140 enheder, - normalt skal den dog være en del høje-
re, for at man kan gøre sig håb om at opleve F2-åbnin-
ger på 6 meter på vore breddegrader. Hvad udbredel-
sen så kan skyldes, hvis ikke det var Es, F2 eller TEP, er
et åbent spørgsmål. På UK Six Meter Group's (UKSMG)
hjemmeside, kan man læse, at MA0BSM, den aften
QSO'en fandt sted, havde antennen pegende mod
nord, for at lytte efter aurora. I den anden ende havde
ZL4AX en stor åbning til det nordlige Stillehav, og hav-
de derfor også sin antenne pegende i nordlig retning.
Signalerne mellem de to stationer var svage og svære
at læse, så det tog adskillige skift at gennemføre en to-
vejs QSO. På et tidspunkt drejede MA0BSM sin anten-
ne mod sydøst for at se om det måske var en DL- og
ikke en ZL-station han hørte. Heldigvis drejede han
antennen tilbage mod nord igen, og gennemførte
QSO'en med ZL4AX. Begge stationer kørte med 5 ele-
ment yagier. MA0BSM kørte med 400 watt, - jeg har
ingen oplysninger om hvor stor effekt ZL4AX benytte-
de under QSO'en. Der blev udvekslet 339 og 429 rap-
porter. Dette er sandsynligvis den første 6 meter QSO
mellem UK og New Zealand via udbredelse indenfor
jordens atmosfære. Afstanden mellem de to stationer
er 17.899 km.

Diverse VHF nyt
Brian Justin, WA1ZMS har modtaget Brendan medal-
jen af den irske amatørorganisation IRTS. Udmærkel-
sen er en "triennial medal", og den uddeles - som jeg
forstår det - hvert 3. år til en enkeltperson eller en
gruppe af personer, som efter tildelelseskomitéens
mening har bidraget i væsentlig grad til at fremme
udbredelsesforsøg på 144 MHz over Atlanterhavet.
WA1ZMS har designet og bygget en high power 2
meter beacon, hvis antenne peger udover Atlanten.
Beaconen har QTH på Apple Ochard Mountain i Vigi-
nia, USA. Medaljen blev overrakt WA1ZMS af IRTS Pre-
sident Séamus McCague, EI8BP på ARRL National Cen-
tennial Convention den 17.-19. juli i Hartford, Conne-
cticut.

Den britiske telecom regulator Ofcom har frigivet fre-

kvensområdet 146 - 147 MHz til brug for britiske radi-
oamatører med fuld licens (Sp.red.: ved ikke præcist
hvem dette omfatter). Tilladelsen gælder fra udgan-
gen af oktober måned 2014 og et år frem. Max. tilladt
sendeeffekt er 25 W ERP og den tilladte antennehøjde
er max. 20 m over jorden. Der er restriktioner i forbin-
delse med anvendelse af frekvensområdet ved grænser
til andre lande og stater.
Den britiske amatørorganisation RSGB's VHF manager
håber, at denne nye frekvensallokation vil blive
anvendt til at eksperimentere med kommunikations-
former såsom digital ATV, digital voice, spread spect-
rum og andre innovative modes.

Solen den 24. oktober 2014
Omkring den 17. oktober dukkede et stort komplekst
solpletområde op i kanten af den fra jorden synlige
solskive. I de følgende dage udviklede området sig til
at blive enormt stort, ja faktisk den største solplet-
gruppe i indeværende solpletcyklus. I de efterfølgende
dage genererede gruppen 2 X-klasse flares og flere i
M-klassen. Ingen af disse påvirkede dog, så vidt jeg
ved, VHF-udbredelsesforholdene i nævneværdig grad
på vore breddegrader. I skrivende stund er solplettallet
126 og solfluxen er 227 enheder. Hvis solfluxen bliver
på dette høje niveau, tændes der et håb om, at der
måske kan komme lidt F2-lagsudbredelse på 50 MHz i
indeværende efterår/vinter. Når dette læses er oven-
stående imidlertid historie, og først om en måned kan
jeg berette om håbet blev til virkelighed.

Sådan så solen ud 24. oktober 2014. Solpletgruppen
med nr. AR2192 er arealmæssigt den hidtil største, som
er observeret i solpletcyklus 24.
Credit: SDO/HMI

I slutningen af september måned var der gode tropo-
forhold på 144 MHz og sikkert også på de højere bånd.
Desværre har jeg ikke modtaget nogen rapporter fra
OZ-stationer, som har kørt DX i disse åbninger.
Også på 50 MHz var der gode forhold i september. Fra
OZ1LO har jeg modtaget en mail, hvori Leif fortæller,
at han efterhånden havde affundet sig med, at det nok
ikke for hans vedkommende blev til nogle nye DXCC

Båndrapporter
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på 6 m i 2014. Men så kom der en DXpedition til Benin.
Det var en gruppe italienske amatører, som under kal-
designalet TY1AA var meget aktive på 6 meter i sep-
tember måned. 
Leif skriver, at han de første ca. 10 dage kun lige kun-
ne ane deres signal, men så skete der pludselig noget
den 20. september, hvor de kom igennem med fint sig-
nal i ca. 2 timer på SSB og en halv time til sidst med CW,
hvor de dog var meget svage. 
Leif nåede at køre dem på begge modes. En del andre
OZ-stationer fik også TY1AA i loggen. 
På DXpeditionens on-line log kan jeg se adskillige
OZ'ere, som havde QSO med dem på 6 meter, men des-
værre ikke tidspunkterne for forbindelserne. OZ1LO er
sikker på, at han ikke var den første, som kørte dem.
Men hvem var det så? 
Da TY - Benin aldrig før er kørt på 6 meter fra Dan-
mark, må der sidde en OZ-station derude et eller andet
sted med en førstegangsforbindelse i loggen. Jeg vil
meget gerne modtage rapporter om, hvem der har
kørt TY1AA på 6 m, og ikke mindst hvornår.

Men det var ikke slut med gode åbninger på 6 meter.
OZ1LO kørte via en Es + TEP åbning den 13. oktober 5
- 6 ZS-stationer, - en af dem var ZS4TX/6 i KG47UR, som
var en ny lokator i Leif's samling.

LuxSpace 4M
Den 23. oktober kl. 17:59 UTC blev LuxSpace' 4M ama-
tør radiosender, som indgik i den kinesiske Chang'e-5-
T1 månemission, opsendt med en raket af typen Long
March 3C.
De første telemetridata fra 4M's JT65B beacon på
145,980 MHz blev modtaget kl. 19:18 UTC i Brasilien. I
skrivende stund den 24. oktober kl. 19:20 UTC er rum-
sonden knap 200.000 km fra jorden på sin vej mod
månen. 
Efter en tur rundt om denne vender rumsonden tilba-
ge til jorden igen. Når dette læses, er missionen for
længst forbi. Det bliver spændende at høre, hvor man-
ge amatører, der var i stand til at høre 4M's JT65 bud-
skaber og signaler hele vejen til månen og tilbage
igen.

Opsendelsen af LuxSpace 4M med den kinesiske Long
March raket.
Screen-dump fra en opsendelsesvideo fra LuxSpace.

Satellitter

For 40 år siden
Den 15. november i år er det 40 år siden, at ama-
tørsatellitten AMSAT OSCAR 7 (AO-7) blev sendt op
med en Thor-Delta-raket fra Vandenberg Air Force
Base i Californien. 

Med samme raket var vejrsatellitten NOOA 4. AO-
7, som havde en vægt på 28,6 kg, kom ind i det
planlagte solsynkrone omløb med en inklination på
102 grader og en højde over jorden på ca. 1460 km.
Dette gav en omløbstid på 115 minutter.

Satellitten indeholdt transpondere for 144 til 28
MHz (mode A) og 432 til 144 MHz (mode B). Den
fungerede upåklageligt indtil midten af 1981, hvor
den pludseligt døde, som følge af kortslutning i fle-
re af dens batteris celler. 
Dette betød, at hele satellittens strømforsyning
blev kortsluttet. 
Herefter gik der 21 år, hvor man intet hørte til
satellitten. 

Den 21.6.2002 vågner AO-7's transpondere pludse-
ligt igen, dog kun når satellitten befinder sig i sol-
lys. 
Det døde batteri virker åbenbart ikke mere som en
kortslutning af strømforsyningen. I skrivende stund
virker den gamle satellit stadig.

Jeg lavede min første QSO via AO-7's mode A trans-
ponder på dens omløb nr. 19 den 17. november
1974 kl. 0524 UTC. QSO'en var med DL7QY, som jeg
modtog dette QSL kort fra som bekræftelse på
vores forbindelse.

11 - 2014.qxd  01-11-2014  11:56  Side 578



OZ november 2014________________________________________________________________________ 579

EDR Contestkalender

13. nov. 19-23 DNT OZ 50 Mhz contest
18. nov. 19-23 DNT OZ 1296 Mhz contest
20. nov. 19-23 DNT OZ 70 Mhz contest 
25. nov. 19-23 DNT OZ microbølge contest 
02. dec. 19-23 DNT OZ 144 Mhz contest
09. dec. 19-23 DNT OZ 432 Mz contest
11. dec. 19-23 DNT OZ 50 Mhz contest
16. dec. 08-12 DNT OZ 1296 Mhz contest 
18. dec.r 19-23 DNT OZ 70 Mhz contest
23, dec. 19-23 DNT OZ Microbølge contest
26. dec. 08-11 UTC Juletest 144 og 432 MHz *)
26, dec. 11-12 UTC Juletest 1296 Mhz *)

*Se:
http://ssa.se/contest/?document=RULES-VHF-JULTESTEN

NAC resultater

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

1 OZ7EDR JO55EJ 10 9 1093 9198
ODX: OZ7EDR - IW2HAJ (JN45NO) 1093 km.

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

1 OZ7KJ JO46ML 22 20 1599 21892
ODX: OZ7KJ - IK0VWO (JN62LH) 1599 km.

Klasse 70,  70MHz, September 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 SP1MVG JO74JA 7 6 387 4912
2 OZ5KM JO45VX 4 4 387 2748
3 OZ8UW JO46IX 3 2 130 1155

ODX: SP1MVG - OZ5KM (JO45VX) 387 km.

Klasse 7S, 1296MHz Single Opr., September 201
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ1FF JO45BO 24 20 758 22016
2 OZ9ZZ JO46QK 13 10 619 7846
3 OZ6TY JO55XE 5 5 163 3003

ODX: OZ1FF - G8CUL (IO91JO) 758 km.

Klasse 7M, 1296MHz Multi Opr., September 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45VX 50 32 787 35492
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

Microbølger ialt September  2014
Nr. Call WWLoc QSOWWLOC POINT
1  OZ9ZZ JO46QK 38 29 41995
2  OZ1FF JO45BO 27 22 37402

3  OZ1LPR JO44UW 18 10 23350
4  OZ7Z JO44VW 16 9 19515
5  OZ3Z JO45UM 15 10 18885
6  OZ5N JO46SI 5 3 3895

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

1 OZ1FF JO45BO 12 11 781 14888
2 OZ9ZZ JO46QK 12 9 466 9598

ODX: OZ1FF - GM4CXM (IO75TW) 781 km.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 2 2 226 1888
ODX: OZ9ZZ - OZ2LD (JO54TU) 226 km.

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

1 OZ9ZZ JO46QK 7 6 316 8624
2 OZ1FF JO45BO 3 3 355 4664

ODX: OZ1FF - SM6AFV (JO67GQ) 355 km.

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

1 OZ1LPR JO44UW 18 10 525 23350
2 OZ9ZZ JO46QK 17 12 501 21885
3 OZ7Z JO44VW 16 9 522 19515
4 OZ3Z JO45UM 15 10 588 18885
5 OZ1FF JO45BO 12 8 382 17850
6 OZ5N JO46SI 5 3 159 3895

ODX: OZ3Z - DB6NT (JO50TI) 588 km.

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

1 OZ6TY JO55XE 45 32 755 31588
2 OZ8UW JO46IX 6 4 286 3165

ODX: OZ6TY - ON4LDP (JO10UN) 755 km.

Klasse 3H,  144MHz HiPwr SiOpr, September 201
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ2ELA JO55RG 177 58 817 101138
2 OZ1BEF JO46OE 136 51 807 79176
3 OZ3Z JO45UM 65 35 735 39930

ODX: OZ2ELA - F4FCW (JN38FO) 817 km.

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

1 OZ0SAA JO56CE 10 5 219 3706
ODX: OZ0SAA - SK7CY (JO65RJ) 219 km.

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

1 OZ1ALS JO44XX 189 67 826 111273

Contestresultater
VHF - UHF - SHF

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

Redaktion:
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2 OZ5W JO55UL 154 58 859 89018
3 OZ2AR JO65BT 82 43 799 50412
4 OZ7KJ JO46ML 76 41 838 49925

ODX: OZ5W - OE2CAL (JN67NT) 859 km.

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

1 OZ1DLD/P JO45SK 53 32 746 36862
2 OZ9GE JO66CB 39 24 682 23646
3 OZ9ZZ JO46QK 30 18 709 16584
4 OZ6GH JO65BM 4 2 155 1298

ODX: OZ1DLD - SK0EN (JO99JX) 746 km.

Klasse 5H,  432MHz HiPwr SiOpr, September 201
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 OZ9PZ JO46LC 35 20 721 22020
ODX: OZ9PZ - SK0EN (JO99JX) 721 km.

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

1 OZ7KJ JO46ML 34 19 705 18873
ODX: OZ7KJ - SM3BEI (JP81NG) 705 km.

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

1 OZ9KY JO45VX 84 41 787 53689
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.

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

1 GM4VVX IO78TA 15 14 1342 17272
2 SP1MVG JO74JA 4 4 456 2898

ODX: GM4VVX - SK0EN (JO99JX) 1342 km.

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

1 GM4VVX IO78TA 6 6 1741 8307
ODX: GM4VVX - OH2MA (KP31BA) 1741 km.

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

1 DL0VV JO64AD 55 36 766 40289
2 RM1A KO59BU 58 32 751 36214
3 SP2DDV JO83VE 40 25 758 25977
4 UA2FT KO04LT 30 21 607 21336
5 R1AO KP40TG 30 18 646 17452
6 UA1ANA KO59EW 26 15 645 14377
7 OK1FEN/P JO70NA 13 11 704 11093
8 SP2FAV JO94MA 20 11 511 10727
9 OK1FQK/P JN79NX 10 7 679 8222

10 RA1AIE KO59EU 9 0 191 0
ODX: DL0VV - SK0EN (JO99JX) 766 km.

SP2DDV : Pozdrawiam!

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

1 DL0VV JO64AD 48 33 848 38586
2 SP1JNY JO73GL 38 27 768 28371
3 RM1A KO59BU 28 18 728 20010
4 R1AO KP40TG 17 9 623 9522
5 UA1ANA KO59EW 11 9 645 7947
6 OK1FEN/P JO70NA 7 7 614 5184
7 OK1FQK/P JN79NX 3 3 619 2316

ODX: DL0VV - SM3BEI (JP81NG) 848 km.

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

1 DL0VV JO64AD 37 30 848 33693
2 G3XDY JO02OB 69 27 759 32105
3 SP2DDV JO83VE 14 14 629 11921
4 DL8VU JO54EG 2 2 193 1207

ODX: DL0VV - SM3BEI (JP81NG) 848 km.

G3XDY : Poor for aircraft reflections to OZ Some tropo.
SP2DDV : Pozdrawiam!

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

1 DL0VV JO64AD 13 11 777 16776
2 G3XDY JO02OB 16 9 861 12510
3 SP1JNY JO73GL 10 8 648 11200

ODX: G3XDY - SK7MW (JO65MJ) 861 km.

G3XDY : Some good aircraft QSOs East, poor into the
UK

Open Class 10 GHz, September 2014
Nr. Call Locator QSO SQR ODX Points

1 DL0VV JO64AD 9 7 418 14455
ODX: DL0VV - DB6NT (JO50VJ) 418 km.

Stof til OZ
Redaktionen modtager gerne manuskripter, bil-
leder mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste
almindelige formater eksempelvis word og
works.

Billeder, diagrammer og lignende bedes med-
sendt som separate filer. 
Det er stort set umuligt (for HR) at få et billede
ud igen, når det først er kommet ind i tekstbe-
handlingsprogrammet.

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

Vi søger tekniske artikler - praktiske konstrukti-
oner af alt, der har med amatørradio at gøre
såvel som  mere teoretiske artikler
Endvidere beretninger om dine - eller andres -
oplevelser med amatørradio. Det være sig DX-
peditioner , field-day, eller, ja det er op til dig.

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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APRS på Linux med lydkort
I Windows verdenen kender de fleste som har rodet
med APRS/Packet-radio nok AGW-Packet Engine fra
SV2AGW. Jeg skrev engang til ham for at høre om han
har planer om at portere AGW-Packet Engine til Linux
og det var der desværre ikke udsigt til. Heldigvis er der
andre muligheder for Linuxfolket, nemlig Soundmo-
dem. Bruger du Ubuntu eller en anden Debian baseret
Linux kan du installere Soundmodem via Synaptic pak-
kehåndteringen. Det er let at komme i gang. Følg den-
ne vejledning og du er snart I luften med Xastir(Jeg har
omtalt dette APRS program tidligere) og lydkort som
modem
Start en terminal op og indtast: sudo soundmode-
mconfig. Du vil kort efter se dette skærmbillede:

Klik på File, vælg New og klik på Configuration. Jeg
har kaldt min APRS som vist her:

Marker APRS og klik igen på File, vælg New og klik på
Channel. Du vil nu se dette:

<FIG3>

For at køre 1200 baud packet skal du udfylde som vist
de næste skærmklip:

Når dette er klaret markerer du APRS igen. Nu skal der
vælges det rette lydkort mm. I mode har jeg valgt at
bruge ALSA.

Amatørradio og 
Computer

Brian Vind Borgstrøm, OZ1BV
H I Hansensvej 15, 1. th
4760 Vordingborg
Email: OZ1BV@edr.dk

Redaktion:
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Ud for ALSA Audio Driver skal du nu vælge det rigtige
lydkort, medmindre du kun har ét. Ved du ikke hvilket
der er det korrekte kan du klikke på Channel 0 og der-
næst klikke på menupunktet Dianostics. Her er der fle-
re muligheder for at få vist om sit signal. Sæt lydkorter
til din radio og stil den på 144.800 MHz. Herunder ser
du en måling med Scope valgt.
Min løsning kører med VOX PTT og derfor er der ikke
angivet nogen PTT port. Har du ikke VOX mulighed
kan du anvende PTT via seriel-/parallelport. Der findes
en række forslag til løsning af dette på denne side:
http://www.qsl.net/wm2u/interface.html. Siden har
også en fantastisk liste over stikforbindelser til en stor
mængde radioer. Klik på ét af knapperne med produ-
centnavne øverst på siden og der dukker en liste op.
Har du et serielt kommunikationsinterface mellem din
radio og computeren kan hamlib med fordel anvendes,
fremfor at lave et tastekredsløb. Jeg har tidligere
beskrevet anvendelsen af hamlib så dette vil jeg ikke
gentage her. Der er mulighed for at udvide med TCP/IP
ved at vælge, i Packet IO, mode MKISS.

Du er nu klar til at køre med Soundmodem. Desværre
er man nødt til at køre soundmodem som root (Jeg har
ikke kunnet finde en anden metode i skrivende stund).
For at starte hhv soundmodem og Xastir op på én gang
har jeg lavet et lille script til det. Jeg har kaldt mit star-
tXastir.sh. Indholdet er blot disse 2 linjer:
Scriptet, som vist herunder, starter soundmodem og
xastir op. Lukker du xastir, lukkes soundmodem ikke, så

derfor checkes det om soundmodem allerede kører.
Det er praktisk hvis du, uden genstart, ønsker at starte
xastir op igen.

#!/bin/sh
SERVICE='soundmodem'
if ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null
then

echo "$SERVICE service er allerede startet."
else

echo "$SERVICE er ikke startet. Start den op"
echo DinAdgangskode | sudo -S soundmodem &

fi
echo DinAdgangskode | sudo -S xastir &
---

Teksten DinAdgangskode skal blot udskiftes med din
logon kode.
I Xastir skal du vælge soundmodem som vist herunder

I TNC Port kan man ikke se hele linjen. Der skal stå:
/dev/soundmodem0
Når du kører med KISS modem kan Xastir agere som
"fill-in" digipeater. Denne funktion skal du naturligvis
kun vælge hvis der er dårlig mobildækning i dit områ-
de. 

OZ2HNS, Hans Otto, og jeg kører pt. med soundmo-
dem og Xastir. Det kører meget stabilt. Min løsning
kører på et Cubieboard 3 (Også kaldet CubieTruck) og
mit eksterne lydkort er et SignaLink USB. Jeg har ikke
testet om en Raspberry PI kan klare opgaven, men jeg
gætter på den kan da CPU forbruget er meget lavt. 
Denne artikel er rent faktisk skrevet i LibreOffice Wri-
ter på mit Cubieboard (Installeret med Debian og LXDE
desktop) samtidig med at APRS systemet kører. 

Det var alt for nu
Vy 73 de OZ1BV, Brian

Husk !
Stof til OZ december skal være fremme hos

modtageren
- spalteredaktører - hovedredaktør  m. fl. -.

senest d. 21. november
og gerne lidt før.
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CW - hjørnet
Steen Wichmand, OZ8SW
Ågerupvej 64,
2700 Brønshøj
Email: OZ8SW@edr.dk

Redaktion:

Møde med VK7 radioamatører (fra min Tasmanientur
12. sep - 2. okt 2014)
Vel ankommet og installeret hos min datter i Launce-
ston, indbød min gode kontakt VK7AN, Allen, mig en
dag til komsammen på "Cinnamon Cafe" i centrum af
byen. Cafeen havde uofficielt  ry som mødested for de
lokale radioamatører, bl.a. på grund af at indehaveren
havde helt specielle priser for disse.

På billedet ses fra venstre VK7AN, Allen - VK7JG, Jose-
ph (Joe) - Robin Walker, en radioamatør hang-around,
som lægger QTH til VK7´ernes aktivitet på Flinders
Island, IOTA OC-195, - samt VK7CH, Cliff.   VK7AN,
Allen tager jævnligt til Flinders Island, for at aktivere
denne - den ligger nordøst for Tasmanien, og er relativ
stor, med lufthavn - kaldesignalet er VK7FLI - og jeg
lovede at annoncere, når han var i luften, på DDXG`s
reflektor. Han bruger kun SSB.
Efter frokosten, tog vi til VK7JG´s QTH, meget højt
beliggende i bjergene, langs Tamar floden, som gen-
nemskærer Launceston. Pragtfuld udsigt ud over byen,
med frie antenneshots i næsten alle retninger. Allen
fortalte at han, som boede noget lavere, overhovedet
ikke kunne høre det, som lød klart og tydeligt i Joe´s
modtager.  Et kig i VK7JG´S log afslørede en VHF/UHF
mand på højeste niveau - side op og side ned med EME
kontakter med alle verdensdele, bl. a sider med Euro-
pa, herunder flere OZ kaldesignaler. Der var specielt en
Schweizer, som han havde kontakt med næsten hver
uge.
Den næste dag var jeg for øvrigt også sammen med
VK7JG, og kom tilfældigt til at nævne en verdensre-
kord i lys-kommunikation, som blev sat mellem en
bjergtop ved Launceston og én ved Hobart, og som jeg
havde skrevet om for en del år siden, her i CW-hjørnet.
"It was me who did it" sagde VK7JG. Han havde, sam-
men med andre, sendt og modtaget talemoduleret
Luxeon LED lys, over en strækning på 167 km - forsøget

lykkedes først efter 3 nætter, d. 19. Feb. 2005, hvor de
3 dage i træk, i hver ende besteg et bjerg, med visuel
mulig gensidig kontakt.

Senere, oppe hos VK7JG stødte VK7BO, Alan, til, og
ham var jeg meget interesseret i - han er CW mand, og
ham har jeg hørt utallige gange hjemmefra, og haft en
del CW kontakter med. 
Han havde et QSL kort med til mig, for en 30 m QSO i
2012. Han havde ellers anskaffet sig en QSL manager,
som jeg udtrykte, jeg ikke havde nogen god erfaring
med, men som han sagde: "Jeg er kun interesseret i
CW kontakterne, og den tid der går til at skrive QSL,
går fra den tid, jeg kan være i luften". 
Sådan kan man jo også se på det, og manageren,
EA7FTR, var gratis, og bekostede selv trykning af kor-
tene. 
Men jeg fik altså et kort alligevel, tilslut.

VK7JG, OZ8SW og VK7BO
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Så gik turen ud til John, VK7XX, som jeg har skrevet
om før, her i spalten. Flot QTH, langt fra alfarvej inde i
bushen, med en 22 meter høj aluminium crank-up
mast, med en 5 bånds Cubex quad. Stort HF-SSB signal
på alle bånd, og interesse for IOTA og DXCC. Pensio-
neret politimand, fra fastlandet med drøm om at jage
DX som pensioneret, og nu gjorde han det, i den grad.
Som engelsktalende, har Australiere naturligt mange
kontakter med England, og John udtrykte en vis irrita-
tion over, hvordan VK7 kaldesignalet var eftertragtet,
så han ustandselig blev afbrudt i sine SSB ragchews
med Australske og Engelske venner.

Antennesetup hos VK7XX

Rundturen for mig var slut den dag, og det var hjem til
aftensmad hos min datter, og en stund ved Elecraften,
som den dag gav 34 QSO på én time. Og ja, VK7 var
eftertragtet.

Det blev til i alt ca. 520 CW QSO'er fra VK7, heraf man-
ge med OZ. Med 100 watt og en 17 meter lang tråd,
formet som en vertikal loop, kunne der hver dag, ved
lokal solnedgang (Gmt. 5 - 6),  workes Europa. 

Skypegruppen "OZMORSE"
Ser ud til at være kommet godt fra start. Flere af de til-
meldte har udtrykt tilfredshed med, hvor nemt det nu
er at få en dansk CW QSO. 
Hvor man kan chatte lidt før og efter QSO'en om, hvor-
dan man vil ha det (frekvens/speed mm) og om hvor-
dan det gik.
Nogle tilmeldte har ret lav effekt og ikke plads til sto-
re antenner, så de har haft svært ved at blive hørt - det

vil derfor være dejligt med flere tilmeldte, spredt ud
over OZ, til lokale QSO´er når condx ikke er gode.

"OZMORSE" var ment som et mødested for CW-aftaler,
- send derfor en e-mail til mig om at du vil tilføjes sky-
pegruppen, eller søg i Skypetelefonbogen efter mig.  

Har du ønske om at blive bedre til CW er det stedet -
har du ønske om nye CW kontakter er det også stedet.
Læs mere om det i OZ september side 473 - 474.

Nyt æresmedlem

Det er ikke hver dag eller for den sags skyld hvert år, at
EDR får et nyt æresmedlem; men på repræsentant-
skabsmødet i oktober blev OZ7IS udnævnt til æres-
medlem. Udnævnelsen blev begrundet bl.a. i Ivans
arbejde for EDR i hovedbestyrelsen, i VHF-udvalget og
internationalt i såvel NRAU som Region 1.

Selv om Ivan nu trækker sig fra HB, stopper han ikke
med det internationale arbejde, idet han på seneste
IARU region 1 møde blev indvalgt i “Executive Com-
mittee”, dvs. regionens bestyrelse.

På billedet fæstner OZ5KM (th) nålen med egeløv, der
er det synlige bevis på udnævnelsen.
Redaktionen ønsker Ivan tillykke og håber EDR fortsat
i mange år kan nyde godt af Ivans store erfaring såvel
på VHF-UHF-SHF området som inernationalt

HR

OZ spot

Prøv OZ i fire måneder!

Vi kalder det
prøvemedlemsskab:

4 numre OZ for 60 kr
Ring 66 15 65 11 for nærmere information
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SSTV
Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2820 Gentofte
E-mail:  OZ9AU@edr.dk

Redaktion:

Båndrapport
Har lyttet mest på 10m og der har været flere gode
dage med DX til Japan, Afrika, Syd og Nord-amerika,
samt det meste af Europa. Af nogle få kaldesignaler
kan nævnes YV5MM Manuel, K8BM, KD0TUU, YB0AN,
KD8CVX, 3B8FA Pat, PU7FPL(se foto) og JA3EON.

CQ fra PU7FPOL på 10m

MMSSTV
Er nu blevet frigivet som "Open Source" software
under LGPL (GNU Lesser General Public License).
Det betyder at du fremover kan udvikle og integrere
MMSSTV i din egen software eller som det hedder i
dag, en APP. Bare du gør dine ændringer i MMSSTV-
koden offentlig. Se mere her mm-open.org og på
MMSSTV hjemmesiden hamsoft.ca.

OZ9STV
Renoveringen af SSTV Robotten fortsætter. Nu med ny
computer og antenne reparation på 10m Robotten.
Hjemmesiden har også fået nyt udseende, efter 6m
Robotten er fjernet fra siden.

MB7TV
Er QRV 24/7 med Easypal og MMSSTV på 144.700 MHz
FM og 28.680 MHz USB. QTH er Point Clear, Clacton
Essex på toppen af Martello tårnet. Se mere her:  
www.martellotowergroup.com/sstvfstv.html.

Facebook
På siden ” Amateur Slow Scan Television ( SSTV )”, kan
du finde en del nyheder omkring aktivitet og andet
relateret til SSTV. 
Siden vedligeholdes af VE3SWS,  Jay Eric Jensen. Der er
omkring 225 medlemmer og bruges en del til udveks-
ling af rapporter.

Pat 3B8FA fra Mauritius har lagt en rapport om
OZ9STV på Facebook siden (se foto klip fra Facebook)

Pat's rapport på Facebook

Terry har været aktiv på 10m næsten hver dag.

WSSTVC 15-Meter SSTV Dash Contest
Der er kommet 13 logs ind. Ikke meget men forholde-
ne var ikke gode på 15m den Weekend.
Det ser ud til at IW9ABZ løber af med sejren på 1302
point.

SPROUT
Der er blevet lagt flere billeder op fra SPROUT på den
japanske hjemmeside. Seneste billede er fra midt sep-
tember:
sat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/sprout-e/3-Satellite%20ima-
ges-e.html.

Vy73 de OZ9AU
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Det nostalgiske hjørne
Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
E-mail: OZ7NB@edr.dk

Redaktion:

Heinrich Hertz's forsøg på en anden måde.
Sidst så vi bl. a. på frembringelse af højspænding ved
hjælp af en elektricermaskine, men man havde også i
slutningen af 1700 tallet en anden, noget mindre
kendt anordning til det samme. En såkaldt elektro-
phor. 
Hauch skrev om denne i sin naturlære: ” Paa Virknin-
gen af de elektriske Virkekredse (sp. red. felter) grun-
der Elektrophoren sig, hvortil Tanken er angivet af
Herr Wilke i Aaret 1762, men som dog ei har erholdet
sin nu værende beqvemme Indretning, og sit Navn,
førend i Aaret 1775, af Herr Volta, Professor i Pavia.

To meget store elektroforer fra 1781

Elektrophorens eller den bestandige Elektricitets-Dra-
gers væsentlige Dele ere: Kagen, Formen, og Skjoldet.
Kagen og Formen kaldes tilsammen Elektrophorens
Basis.
Formen er en flad ledende Skive med en opstaaende
Rand af 2 til 3 Liniers Høide, og kan være enten af
Metal eller og af Træ, belagt saavel paa den indvendi-
ge Flade som paa Kanten med Tin-Folie. I denne Flade
gydes Kagen, hvortil kan tages Gummilak, Segllak,
Harpix, hvid Beg, eller og Blandingen af harpixagtige
Materialer, (saaledes er en Blanding af Halvdelen Col-
ophonium, Halvdelen hvid Beg og noget Terpentin
meget tienlig hertil); i Stedet for disse Materier kan en
Glasplade lægges i Formen, og i alle disse Tilfælde
udgøre det ledende og uledende Legeme tilsammen-
tagne Elektrophorens Basis.” 
Når man så skulle frembringe elektricitet, slog eller
gned man overfladen af kagen med noget pelsværk,
Alt efter hvad kagen var lavet af, blev den kraftig posi-
tivt eller negativt elektrisk.

Dernæst lagde man en metalplade, skjoldet, med et
isolerende håndtag på kagen. Denne berørte man der-
på med en finger. Hvis kagen nu var positiv trak den en
del af metallets elektroner ned på undersiden. De
manglende elektroner på oversiden blev nu tilført med
fingeren. Skjoldet blev derpå løftet, og derved blev
dets negative spænding stærkt forøget, da kapacite-
ten formindskedes.
Det mekaniske arbejde med at løfte skjoldet blev der-

ved til elektrisk energi. Hvis kagen havde været nega-
tiv skete der det omvendte, resulterende i at skjoldet
så fik en høj positiv spænding.
Da jeg ikke ejer en elektrisermaskine, havde jeg håbet
at kunne lave forsøget ud fra en Egon Olsensk opskrift.
Man tager en nylon støvekost, et grydelåg, en plastik-
tøjklemme, samt en flaske, noget sølvpapir og et stift
stykke ledning. Så skulle jeg have kunnet frembringe
en vis elektrisk ladning ved en høj spænding. Jeg tog
en ulden sweater på og trak støvekosten gennem arm-
hulen., Den var nu stærkt elektrisk, og jeg lagde den
på bordet. Derefter lagde jeg grydedelåget på den,
idet jeg holdt det med plastiktøjklemmen. Med den
anden hånd satte jeg en finger på grydelåget, som jeg
derefter løftede, stadig med tøjklemmen. 
Med det herskende fugtige vejrlig kunne jeg nu nu
trække en op til 1 cm lang gnist ud af grydelåget med
den anden hånd, Men ak, det var en spinkel og blegso-
tig gnist. 

Opladning af vakuumkondensator efter 
elektroformetoden

Elektricitetsmængden, ladningen, i grydelåget var jo
ikke stor. Men jeg kunne prøve at fylde en leidnerfla-
ske op. Hertil brugte jeg en 1000 pf stor vakuumkon-
densator. Dens underside forbandtes til jord, og da jeg
derpå bragte grydelåget hen mod dens top, sprang der
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en lille gnist over, idet kondensatoren modtog en lad-
ning fra grydelåget. 
Desværre er den ladning, der overføres på denne måde
ikke ret stor, og processen skal gentages mange gange,
før kondensatorens spænding bliver lige så høj som
grydelågets. Det kan bare ikke lade sig gøre med det
vejrlig vi har for tiden, for desværre tager det tid, og i
mellemtiden lækker der ladning bort i den fugtige
luft. 
Efter ca. 30 påfyldninger kunne jeg kun få en gnist på
ca 1 mm ved at udlade kondensatoren med et stykke
ledning. Men til gengæld var det nu en fyldig og kraf-
tigt lysende gnist, og da jeg udladede den med hånden
fik jeg et føleligt stød.
Det var bare helt utilstrækkeligt til Hertz'es forsøg.
Måske vil det kunne gøres til vinter i frostvejr og tør
luft.
Jeg besluttede mig derfor til at prøve at gøre Hertz'es
forsøg med en Ford-rulle, d.v.s. Et lille induktionsappa-
rat som erstatning for en elektricermaskine. Men ak og
ve, også det skulle vise sig at være i underkanten af det
mulige. For at få Ford-rullen til at ligne en elektricer-
maskine ville jeg ensrette dens sekundærspænding.
Jeg loddede derfor 100 små silicium switch dioder i
serie for at kunne oplade vakuumkondensatoren. Men
ligegyldigt hvordan jeg vendte dem, fortabte spænd-
ingen fra Ford-rullen sig undervejs, så der ikke kom
noget ud af den anden ende. Jo, jeg havde sikret mig,
at alle dioderne vendte samme vej.
I noget, der lignede desperation, satte jeg nu Ford-rul-
lens sekundærspole direkte til vakuumkondensatorens
top, og voila, nu kom der fine fede gnister i den lille
VHF-gnistsender, jeg havde bygget til formålet.

Forklaringen er naturligvis, at kurveformen fra Ford-
rullens sekundærspænding er meget asymetrisk, så
spændingsspidserne den ene vej næsten er som jævns-
trømsimpulser.

Forsøgsopstilling til Hertz's forsøg

Så nu fungerede senderdelen. Men effekten var for lil-
le. Med den meget ufølsomme Hertz'ske modtager,
der blot bestod af en metalring i nogenlunde reson-
nans med senderens dipol, var det sin sag overhovedet
at kunne se nogen gnister i dens gnistgab, der skulle
være med yderst lille afstand i gabet; Hertz brugte i
øvrigt en mikrometerskrue, og gabet skulle betragtes i
et mikroskop. Ja, og så skulle der være mørkt i lokalet.
Afstanden mellem sender og modtager skulle med den
ringe effekt, jeg havde til rådighed, være så lille, at det
ikke var muligt at bevise nogen ting. 

Hertz måtte have haft en yderst velvoksen Ruhmkorfer,
dvs. et meget stort induktionsapparat til sine forsøg, så
han blev i stand til ikke alene at påvise bølgernes eksi-
stens, men også at kunne vise , at de fulgte de optiske
love, både ved tilbagekastning fra en metaloverflade
og ved brydning i et prisme støbt i parafin eller asfalt.
Hatten af for Heinrich Rudolf Hertz!

Tre gode bøger fra din egen butik

Kr. 215,-
Kr. 290,-

Kr. 138,-
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Indledning
Landsformanden OZ3MC bød kl. 11.00 velkommen og
efter at have mindet de, der i det forløbne år, var ble-
vet silent key, tod man fat på dagsordenen.
Til dirigent valgtes undertegnede og som stemmetæl-
lere de nyvalgte HB-medlemmer OZ1JEE og OZ1IKY,
der jo ikke tiltrådte før efter repræsentantskabsmødet.
Under dirigentens konstatering af at mødet var lovligt
indvarslet, mente OZ1RH Palle, at hovedbestyrelsen
havde handlet imod sidste års vedtagelse om tidspunk-
tet for mødets afholdelse, idet man havde flyttet
mødet fra lørdag til søndag.
Palle ville godt, at RM løftede en pegefinger i den
anledning, og efter nogen debat vedtog RM følgende
udtalelse:
Idet RM udtrykker utilfredshed overfor HB, fordi ind-
kaldelsen ikke er i overensstemmelse med RMs beslut-
ning sidste år, går RM over til næste punkt på dagsor-
denen
(Vedtaget med 9 stemmer for, 1 imod og 7 blanke.)

Afstemning regler
Forinden havde man i øvrigt drøftet et indlæg fra
kreds 5, der ønskede at optælling af stemmer skulle
ske således, at man kun medregnede ja og nej stem-
mer, og ikke evt. afgivne blanke stemmer.
OZ1IZL, der fremlagde sagen på kredsens vegne, men-
te, at alt andet var i strid med vedtægterne.

Efter en debat, hvor det blev oplyst, at der i "dansk for-
eningsret" ikke er nogen entydig måde stemmer bør
optælles på - det var forskelligt fra forening til fore-
ning - kunne man konstatere, at vores vedtægter ikke
entydigt gav anvisning på nogen metode.

Der blev fra flere sider fremført, at i mange år, havde
man på RM brugt den praksis at tælle blanke stemmer
dvs. dem der hverken stemmer for eller imod, med.
Dirigenten meddelte, at sådan agtede han at gøre
også på årets repræsentantskabsmøde. Et flertal for en
sag ville være hvis mere end halvdelen af de afgivne
stemmer var for. Altså f.eks. 7 ja, 4 nej og 2 hverken for
eller imod. Derimod ville 2 ja, ingen imod og 10 hver-
ken for eller imod ikke være "et ja".

Endvidere opfordrede dirigenten til, at man til næste
år fik indføjet i vedtægterne, hvordan stemmeoptæl-
ling skal foregå, så der ikke fremover kan rejses tvivl
herom.

En kedelig sag
Hovedbestyrelsen havde på sit møde behandlet om-
stændighederne vedrørende opstilling af kandidater
til repræsentantskabet i kreds 2, og var kommet frem
til, at opstillingen ikke var sket i henhold til EDRs ved-
tægter, idet der havde været afholdt et ekstra med-
lemsmøde, der ikke var annonceret i OZ, sådan som
vedtægterne foreskriver. 
HB havde derfor erklææret valget af OZ9VA for ugyl-
digt.
Det havde såvel kredsens HB-medlem OZ8FG og OZ9VA
gjort indsigelse mod, og det var nu op til repræsen-
tantskabet, at tage stilling til om HBs afgørelse var kor-
rekt.
Alle var vist enige om, at det var en kedelig sag, især
da miseren først var blevet opdaget efter afholdelse og

Rapport fra
Repræsentantskabsmøde i EDR

5. oktober 2014

RM fylder godt op i mødelokalet på Klokkestøbervej

Hvis man på forhånd havde læst dagsorde-
nen og alle de indkomne forslag, kunne man
godt have frygtet, at det ville blive et lang-
varigt møde med besværlige forhandlinger.
Det synes jeg ikke, man kan sige, blev tilfæl-
det.
Mødet sluttede knap 15 minutter efter det
berammede tidspunkt, og selv om der selv-
følgelig var debat, så var den sober og sag-
lig, og repræsentantskabets beslutninger
klare.

Kort og godt et godt møde.

Skal man kort sammenfatte resultatet, så må
det blive, at repræsentantskabet vedtog
hovedbestyrelsens forslag til ny organisati-
on, og dermed tog hul på processen med at
justere EDRs opbygning og ledelse.
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opgørelse af valget, og at en fastholdelse af HBs
afgørelse ville betyde, at kreds 2 ikke var repræsente-
ret i hverken repræsentantskabet eller i HB.
Under debatten blev det fra kreds 2 fremført, at det
ordinære opstillingsmøde d. 26. februar blot var blevet
suspenderet og efterfølgende genoptaget d. 6. marts.
Det blev fremført, at i en anden kreds havde man 2
dage efter deres opstillingsmøde modtaget besked fra
et medlem om, at han var villig til at opstille til HB;
men at man der, med henvisning til vedtægternes
bestemmelser om at opstilling skal ske på opstillings-
mødet, havde afvist at opstille dette medlem.
Debatten herom blev afsluttet med en afsteming om
hvorvidt HB havde afgjort sagen korrekt, dvs. at opstil-
ling og valg i kreds 2 var ugyldigt.
Med 18 stemmer for, ingen imod og 1 blank stemme
afgjorde RM at hovedbestyrelsens afgørelse var kor-
rekt, dvs. OZ9VA var ikke valgt og dermed ikke med-
lem af RM.
OZ8FG og OZ9VA havde i indsigelsen hvis RM kendte
HBs afgørelse korrekt subsidiært foreslået at give
dispensation og godkende valget.
Det er mit indtryk, at elle mødedeltagerne gerne ville
hjælpe kredsen; men vedtægterne giver ingen mulig-
hed for dispensation. I stedet blev det foreslået, at RM
(og evt. hovedbestyrelsen) indbød OZ9VA til at deltage
i repræsentantskabsmødet (og dito HB-mødet) som
specialist med taleret; men uden stemmeret. Det giver
vedtægterne nemlig mulighed for.
Med 15 stemmer for, ingen imod og ingen blanke
besluttede repræsentantskabet at indbyde OZ9VA til
deltagelse i RM.
Desværre var OZ9VA og OZ8FG ikke tilfredse med den-
ne løsning, og de valgte som følge heraf at forlade
mødet.

Et udsnit af gæsterne

Formandens beretning
I sin beretning lagde OZ3MC martin vægt på at regn-
skabet i år havde sorte tal på bundlinien. Overskuddet
var ikke stort; men et udtryk for, at man havde fået styr
på økonomien.
Han omtalte OZ, der stadig har et væld af tekniske
artikler og andre informationer til medlemmerne.
Martin nævnte at de senere års stof om dx-peditioner
og andre aktiviteter medlemmerne har deltaget i har
været populære. Desværre, sagde Martin, savner vi
information om nye radioer og grej, herunder rekla-
mer herfor.
Martin omtalte de PR arrangementer, der har været i
årets løb. Især ESOF. Det giver måske ikke medlemmer

her og nu; men er med til at vise omverdenen, at der
stadig findes radioamatører.
Beretningen blev efter en debat godkendt med stort
flertal (15 for 0 imod og 1 blank)

Regnskab, aktivitetsplan, kontingentliste og budget
Disse blev uden større debat vedtaget med solide fler-
tal.

OZ5KM, Kjeld (th) overrakte på HBs vegne 
den blå nål til Martin, OZ3MC

Indkomne forslag
De væsentligste forslag var nok forslagene fra hoved-
bestyrelsen om ændringer i EDR samt OZ6MUs forslag
om sådan set samme emne. OZ6MU havde efter at
have drøftetsine forslag med kredsen på efterårets
medlemsmøde besluttet sig for at trække alle sine for-
slag. 

Tilbage var så HBs forslag der drejede sig om en
ændring i opstilling og valg til HB. Desuden ændringer
i kredsopdeling og valg til repræsentantskab.
Repræsentantskabsmedlemmerne i kreds 7 anbefale-
de, at man afviste forslagene og i stedet fik udarbejdet
en gennemgribende ændring af EDRs organisation,
der, som de udtrykte det, skulle være moderne og
omstillingsparat.

Andre bemærkede, at selv om forslagene måske ikke
løste alle EDRs problemer, så var de et skridt i den rig-
tige retning.

Forslaget om at reducere HB til 7 medlemmer samt at
opstille og vælge disse ved urafstemning over hele lan-
det, dvs. uafhængigt af hvor man bor, kom først til
behandling.
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for, 3 imod og
1 blank.
Dernæst drøftede man forslaget om at ændre landets
opdeling fra 9 kredse til 5 geografiske områder - føl-
gende den danske regionsopdeling, og at fastsætte
repræsentantskabets størrelse til 27 medlemmer opstil-
let og valgt ved urafstemning i de enkelte geografiske
områder.
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Dette blev vedtaget med 14 stemmer for, 5 imod og 1
ugyldig.
(Redaktionen skal senere vende til bage med en mere
udførlig gennemgang af konsekvenserne af det ved-
tagne.)

Et forslag om at bemyndige hovedbestyrelsen til i den
kommende RM-periode at anvende indtil 50.000 kr. af
foreningens formue til at sikre informationsudvalgets
aktiviteter, blev vedtaget med den tilføjelse, at det
bemyndigelsen skulle gælde ved ed uforudsete hænd-
elser..

Æresmedlem
Efter indstilling fra en enig hovedbestyrelse besluttede
repræsentantskabet at udnævne OZ7IS til æresmed-
lem af EDR, på baggrund af hans mangeårige indsat i
såvel HB, VHF-udvalget og internationalt for EDR i
NRAU og Region 1

Afslutning
De sidste punkter blev hurtigt klaret. 
Til kritiske revisorer valgtes OZ0CP og OZ7UE og som
suppleant OZ1CWP.

Til faguddannet revisor blev efter indstilling fra HB
valgt BDO revision i Ålborg, og næste års repræsen-
tantskabsmøde belv fastsat til at skulle foregå i Oden-
se.

Herefter kunne OZ3MC og med ham en stor del af HB-
medlemmerne. takke af.

De afgående HB-medlemmer. Fra venstre OZ5LH, Jør-
gen, OZ7IS, Ivan, OZ4OW Kjeld, OZ3MC, Martin og
OZ7ALN, Anne Lene. Desværre kom OZ8FG der også er
afgående ikke med på billedet.

Martin sluttede med at udbringe et leve for EDR og
ønskede alle en god tur hjemønske alle en god tur
hjem.
Denne rapport omfatter de efter min mening væsent-
ligste begivenheder på repræsentantskabsmødet. 

Det komplette referat kan findes under “for medlem-
mer” på EDRs hjemmeside www.edr.dk sammen med
alle mødepapirerne.

HR

Et jubilæum

I forbindelse med repræsentantskabsmødet fandt HB
ud af, at OZ3VB Viggo Berland i 2014 har været  med-
lem af repræsentantskabet i 40 år. 
I den anledning lykønskede OZ3MC og overrakte en
flaske til Viggo.

HR

OZ spot

Ny udgaveNy udgave

Kr. 115,-

Radioamatørernes Forlag
tlf. 66 15 65 11

Webshop: www.edr-forlag.dkSe nyt på www.edr.dk
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Field Day resultat 2014
Klasse A

Call total 80m 40 m 20 m 15 m 10 m
OZ9EDR/P 3128736 OZ9EDR/P 75504 OZ9EDR/P 254640 OZ1SDB/P 458754 OZ9EDR/P 149184 OZ9EDR/P 19734
5Q1A/P 1746620 5Q1A/P 48356 OZ7KOL/p219100 OZ9EDR/P 199363 5Q1A/P 72650 5Q1A/P 945
OZ1SDB/P 1029554 OZ1SDB/P 21660 5Q1A/P 208728 5Q1A/P 106145 OZ7J/P 10783
OZ7J/P 900354 OZ7J/P 21168 OZ7J/P 169620 OZ5GX/P 96347 OZ5GX/P 584
OZ5GX/P 699246 OZ5GX/P 14756 OZ5GX/P 134622 OZ7J/P 58338 OZ1SDB/P 18
OZ7KOL/p 219100 OZ1SDB/P 26640

Klasse B
Call total 80m 40 m 20 m 15 m 10 m
OZ9EDR/P 3128736 OZ9EDR/P 75504 OZ9EDR/P 254640 OZ1SDB/P 458754 OZ9EDR/P 149184 OZ9EDR/P 19734
OZ7MOR 807936 OZ7MOR 39482 OZ3FYN/P 107321 OZ3FYN/P 75279 OZ7MOR 10695 OZ2EDR/P 276
OZ3FYN/P 651900 OZ2EDR/P 28560 OZ7MOR 102928 OZ7MOR/P 64944 OZ8SOR/P 4394 OZ3FYN/P 155
OZ2EDR/P 450119 OZ3FYN/P 21758 OZ0W/P 61875 OZ2NYB/P 46872 OZ7A/P 3927 OZ7A/P 140
OZ2NYB/P 332520 OZ0W/P 16944 OZ2NYB/P 47610 OZ2EDR/P 45420 OZ7KJ/P 2346 OZ8SOR/P 64
OZ0W/P 322320 OZ7KJ/P 14630 OZ2EDR/P 43604 OZ7A/P 33456 OZ2EDR/P 2057 OZ7MOR 2
OZ7KJ/P 254504 oz5lko/p 12954 OZ2AR/P 42886 OZ0W/P 21080 OZ0W/P 858 OZ5LKO/P 0
OZ7A/P 234468 OZ2NYB/P 12400 OZ7KJ/P 39606 OZ7KJ/P 15300 OZ5LKO/P 836 OZ0EDR/P 0
OZ5LKO/P 155390 OZ7A/P 11088 OZ5LKO/P 19250 OZ0EDR/P 11560 OZ3FYN/P 704 OZ2NYB/P 0
OZ2AR/P 151511 OZ5DD 9696 OZ7A/P 13225 OZ8SOR/P 11200 OZ2NYB/P 693 OZ7KJ/P 0
OZ8SOR/P 148893 OZ2AR/P 7035 OZ8SOR/P 10336 OZ2AR/P 8900 OZ0EDR/P 282 OZ0W/P 0
OZ0EDR/P 82344 OZ8SOR/P 6136 OZ0EDR/P 7562 OZ5LKO/P 8323 OZ5THY/P 92 OZ5VF/P 0
OZ5DD/P 22120 OZ0EDR/P 4802 OZ5DD 2208 OZ5VF/P 2415 OZ5VF/P 0 OZ5THY/P 0
OZ5VF/P 2415 OZ5VF/P 0 OZ5VF/P 0 OZ5THY/P 336 OZ5DD 0 OZ5DD 0
OZ5THY/P 912 OZ5THY/P 0 OZ5THY/P 0 OZ5DD 0 OZ2AR/P 0 OZ2AR/P 0

Bedste cheklog: OZ1CCB, OZ0J,  OZ4BF

OZ5ESB: Vi var plaget af masser af elektrisk støj i for-
bindelse med det meget kraftige tordenvejr, der hær-
gede det meste af Vestjylland.

OZ1SDB: OZ1SDB/P har i år kørt 80m CW/PH, 40m
CW/PH, 20m CW/PH og 15m CW, mens vi har fravalgt
15m PH og 10m CW og 10m PH. Vi beklager, at årets
resultat lider under mangel på operatører, som ikke
blev bedre af at kileremmen på vores generator valgte
at knække søndag formiddag

OZ5LKO: Ja så fik vi overstået vores årlige Fiel-day, men
ikke uden problemer. Vores generator truede med at
bryde ned lørdag aften. Der var et leje, som var ved at
gi op Vi måtte ud at finde en ny for at komme videre,
men det lykkedes også. Vi fik også et gevaldigt tor-
denvejr en time før testens start, så vi måtte døje med
meget støj på båndene. Men vi havde det hyggelig
trods alt. Jeg har bøvlet lidt med at finde det nyeste FD
log for at lave en cabrillo fil som ønsket, men jeg tror
det lykkedes. Håber det kan bruges. Ellers vedhæfter
jeg alle log text filer.

OZ9EDR: OZ9EDR/P har indsendt HF FD loggen i tors-
dags. Det fremgår af reglerne at loggen foretrækkes
indsendt elektronisk i standard Cabrillo format, men
det af EDR anbefalede logprogram FDLOG 2000 kan
kun levere loggen i sit eget tekstformat og i ADIF, så vi
har sendt i begge formater. FDLOG 2000 var fredag før
testen ikke opdateret siden 2013, men der kom en
opdatering lørdag umiddelbart før testen, det dur
ikke. Programmet kan ikke umiddelbart installeres på

Win 7 (64 bit?). FDLOG 2000 ligner et konverteret DOS-
program og mangler mange af de faciliteter moderne
logprogrammer tilbyder. Vi ønsker derfor at benytte et
bedre logprogram til HF FD.
De normale contestlogprogrammer som N1MM, Win-
test, Super Duper mv. kan ikke foretage den specielle
pointsberegning der pt. gælder for HF fieldday. Jeg
foreslår derfor at pointsberegningen ændres så den
svarer til en af de større tester, f.eks. IARU (OZ1HQ)
eller SAC. Det betyder bl.a. at de 10 points for afdelin-
gernes /P stationer må falde væk. 
Det er også et problem for de fleste logprogrammer at
samme station i HD FD må køres på både SSB og CW og
at SSB og CW optæller særskilte multipliere, så der i
realiteten er to tester, en for SSB og en for CW, som
lægges sammen. Det kan formentlig klares ved at køre
logprogrammet en gang for SSB og en gang for CW og
så efter testen manuelt regne summen af SSB+CW QSO
samt multipliere ud og derefter gange de to summer
sammen.

OZ7A: Så fik vi overstået denne test i strålende sol

OZ0J: Du får lige en log over de "mange" EDR HF FD
stationer, jeg kørte fra T8. Det blev kun til OZ9EDR,
som begge gange fandt mig på 15 M. Jeg ved ikke,
hvor mange andre, der ledte efter mig, men jeg kørte
ingen andre europæiske FD stationer, så der har sikkert
ikke været forhold.

OZ3FYN:  Sådan gik det: Efter at vi havde mistet flere
faste deltagere der er blevet SK i løbet af 2014 og

Enkelte kommentarer til årets FD test
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udsigten til meget få deltagende operatører, blev det
efter meget brok og modstand besluttet at Odense
afdelingen skulle deltage i klasse B i år. Forestil dig at
kun tre stationer ville stille endnu større krav til opera-
tørerne og en masse restriktioner på antennesiden.
Antenner og ideer der var kastet en masse arbejde
efter i løbet af vinteren var lige til at kassere. Men da
vi på et sent tidspunkt fik kigget ordentligt på regler-
ne så vi at de er blevet lempet meget i forhold til tidli-
gere år og ved at gradbøje formuleringen blev det til
enkelt-element antenner så som dipoler, longwire og
vertikal-antenner.Og så alt det andet: Lazy-loop, mag-
netic-loop, ramme-antenner, drejelige enkelt-element-
dipoler. 
Se f.eks antennen på forsiden af OZ i August 2014.Joh,
der var frit slag for alt det kreative når det bare var eet
element og så med kun tre transcievere der kører bare-
foot i drift ad gangen. Til 80m var DL8OBH's traditio-
nelle trådpyramide selvskrevet. Det er en loop skåret til
80m båndet, foldet til to ligesidede trekanter med
fødepunktet i midten, rejst op i en pyramideform, jo
højere op jo bedre.Til de fire andre bånd blev det til
mere konventionelle antenner.  Energiforsyningen
blev klaret af en god gammel Robyn 2KW-genertor
som klarede opgaven uden at kny.
Computerne til log og CAT-styring havde forbindelse til
DX-cluster over WLAN der på pladsen der var etableret
til det samme ligesom de tidligere år. Vi havde ingen
nedbrud, men vi havde nogle ting, der ikke fungerede
fra starten. Et eksempel var stationen der skulle bruges
til 80 m, der havde en fejl i AGC'en, der gjorde den
noget videre "kunstig" at lave QSO'er på. Så var der
den vertikal antenne, der var opstillet til 15 og 10 m.
Den havde et SWR-forhold, som fik stationen til at luk-
ke ned, og var dermed reelt en "Luftkølet Dummylo-
ad". Det hjalp gevaldigt at få en almindelig trapdipol
sat op, men det skete desværre først om søndagen. Der
er en tradition for, at når contesten er slut, begynder vi
med det samme at pakke sammen. Bortset fra trådpy-
ramiden bliver alle antenner pakket sammen med det

samme, med mindre der skal testes på dem efter con-
testen. Mens nedtagningen finder sted, bliver loggene
samlet ind og flettet sammen til årets resultat, som ple-
jer at foreligge nogle få timer efter at contesten er slut
og pladsen stort set er ryddet. Det var heller ingen
undtagelse i år. Det nye er, at vi i år sender en Email
med nogle vedhæftede filer til Fieldday-manageren.  

På vegne af EDR Odense afdeling OZ1ETP/Lars

OZ2EDR: Resultatet er ikke helt som forventet fordi
vores mangeårige generator stod af søndag formid-
dag, så vi var nødt til at tænke alternativt, og heldigvis
var der 2 af vore operatører der sommetider kører
mobilt, så de fik fat i de batterier, som de bruger. Så vi
kunne fortsætte, dog med nedsat effekt for at spare.
Der skulle også være strøm til PC'erne. Til sidst måtte
en QRP-sender i brug, der kører på AA-batterier, men
det lykkedes at fortsætte med i hvert fald 2 stationer
frem til contesten var slut.

OZ7MOR: Så er FD 2014 et overstået kapitel og med
indførelsen af den elektroniske log, kan du jo lige så
godt få den med det samme 

OZ5THY: Hej
Der blev kørt med 1 station på 3 bånd på en GP anten-
ne. 1 operatør.
OZ7KJ: Vi fik lov til at køre ud til fjorden i tørvejr, der-
efter regnede det i næsten 3 timer. Da vi endelig fik
stillet antenner op, var tordenvejret lige vest for os, og
det plagede os med QRN og elektrisk regnvejr indtil
midt aften.

Fieldday-manageren: Som sagt var det første gang jeg
skulle rette log, og derfor også et par fejl i første udga-
ve. (beklager). Næsten alle indsendere har ytret til-
fredshed med at kunne indsende log pr. mail.

Mødereferat for:

Mødet  mellem Erhvervsstyrelsen (ERST) og EDR den 17. september 2014.
Deltagere:
Martin Mortensen, EDR, Ivan Stauning, EDR, Jan
Thøgersen, EDR, Christian M. Verholt, EDR
Pernille Springborg, ERST, Peter Marlau Knudsen, ERST
Christian Rosenskjold, ERST

1. Opfølgning fra 2013 mødet
EDR takkede for indførelsen af muligheden for radio-
anvendelse til personer uden bestået certifikat og ERST
meddelte, at man påtænkte ændringer i teksten for at
undgå misforståelser.

2. Danske radioamatørers fremtidige brug af frekvens-
området 2300-2400 MHz
Dansk implementering ?
ERST oplyste, at det i bekendtgørelse nr. 496 af 20. maj
2014 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse
samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. de
relevante steder i bilag 4 er anført, at "Frekvensbåndet
må anvendes indtil den 31. december 2015".
EDR bad om tilladelse til fortsat benyttelse af 2320-

2322 MHz samt 2398-2400 MHz. ERST oplyste, at der
ikke umiddelbart var mulighed herfor.

3. Nyt EMC-direktiv, 2014/30/EU
Dansk køreplan for implementering og mulighed for
indflydelse
Direktivet skal være indført i dansk lov senest i april
2016, og ERST forventer at kunne sende et udkast til
lovforslag i høring i foråret/sommeren 2015. EDR vil
modtage udkastet i den forbindelse med mulighed for
at kommentere.

4. Nyt radioudstyrsdirektiv, 2014/53/EU
Dansk køreplan for implementering og mulighed for
indflydelse
Direktivet skal være indført i dansk lov senest i juni
2016, og ERST forventer at kunne sende et udkast til
lovforslag i høring i foråret/sommeren 2015. EDR vil
modtage udkastet i den forbindelse med mulighed for
at kommentere. Det er indtil videre planen, at EMC- og
radioudstyrsregler skal findes i samme lov som i dag.
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5. Kan/vil ERST støtte IARU, Region 1s" initiativ i CEP-
Ts WGFM, til en reel sekundær amatørallokation i
området 69,9 - 70,5 MHz ved at ændre i formuleringen
af den nuværende fodnote EU9?
ERST oplyste, at IARU og Estland på det kommende
møde i WGFM (6.-10. oktober 2014) vil fremlægge
dokument FM(14)127 med forslag om, at der i ECA'en
(ERC rapport 25) indføjes en sekundær allokering til
Amateur, og at fodnotes EU9 ændres.
ERST nævnte, at ERST altid er tilbageholdende, når
ECA'en drøftes, idet det er ERST's opfattelse, at den
ikke længere har relevans. ERST støtter derfor ikke
aktivt ændringer i ECA'en, men vil heller ikke gå imod.

6. EDR anbefaler at Erhvervsstyrelsen overvejer at
støtte op om Norsk forslag om permanent World Wide
status, som "secondary user" på WRC 15, se vedlagte
bilag NOR Draft ECP 1.4 doc
ERST oplyste, at CPG på mødet i marts 2014 besluttede
at holde Briefen uændret og afvente de næste to
møder i PTC frem til CPG-mødet i september 2014. Den
foreløbige CEPT-holdning var på daværende tidspunkt:
De eksisterende tjenester i båndet skal beskyttes. CEPT
anerkender, at de tekniske undersøgelser viser, at allo-
kering af hele eller dele af 5250-5450 MHz vil blive
vanskelig.
ERST har efter mødet i marts 2014 i sit statusnotat
anført:
Danmark støtter en sekundær allokering til amatører i
frekvensbåndet 5250-5450 kHz. Frekvensbåndet er i
Danmark - og en del andre lande - allerede åbnet for
amatører på sekundær basis.
PTC har arbejdet videre med udkast til ECP på møder-
ne i april og september 2014, bl.a. baseret på det nor-
ske input i april 2014, som EDR refererer til. Status
efter mødet i april 2014 var en draft ECP som arbejds-
dokument med følgende:
Option1: To allocate the band [5 275 - 5 450][5 350 - 5
450] kHz to the amateur service on a secondary basis
(FIN, NOR, S, SUI, HOL og G)
Option 2: NOC (F og RUS).
ERST vil på det kommende møde i CPG (i næste uge)
støtte en allokering i frekvensbåndet.

7. CPG PTA(2014)010
1) International harmonisering af 160 m båndet i WRC
18/19
EDR anbefaler at Erhvervsstyrelsen overvejer at tage
initiativ til forslag om, subsidiært støtte eksisterende
forslag om en international harmonisering af 160 m
båndet i WRC 18/19, se vedlagte bilag CPG-
TA(2014)010_Future WRC AI´s IARU input.doc
ERST oplyste, at IARU på mødet i januar 2014 i PTA i
ovennævnte dokument (CPGTA(2014)010) foreslog, at
CEPT medtager et Agenda-punkt til WRC-18/19 om en
harmonisering af frekvensbåndet 1800-2000 kHz, såle-
des at Region1 allokeringerne kommer til at svare til
Region 2 og 3.
På mødet i januar 2014 medtog PTA forslaget på Shop-
ping listen (et internt arbejdsdokumentet). Forinden
videre er IARU blevet bedt om at søge støtte blandt
administrationerne samt komme med yderligere
begrundelse for forslaget.
ERST ønsker ikke allerede nu at tilkendegive støtte til
forslaget, idet ERST vil afvente og se, hvilke yderligere
forslag, der vil være til dagsordenspunkter. Forslaget
vil blive vejet op imod andre forslag til dagsordens-

punkter i forbindelse med den udvælgelse, som nød-
vendigvis skal ske blandt de foreslåede emner.

2) Allokering af 50-52 MHz til amatør- og amatør satellit-tje-
nesterne i Region 1 og 3
På samme måde som ovenfor ønsker ERST ikke allere-
de nu at tilkendegive støtte til forslaget, idet ERST vil
afvente og se, hvilke yderligere forslag, der vil være til
dagsordenspunkter. Forslaget vil blive vejet op imod
andre forslag til dagsordenspunkter i forbindelse med
den udvælgelse, som nødvendigvis skal ske blandt de
foreslåede emner.

3) Harmonisering af amatørernes 3400-3410 MHz i Region
1 med Region 2 og 3
På samme måde som ovenfor ønsker ERST ikke allere-
de nu at tilkendegive støtte til forslaget, idet ERST vil
afvente og se, hvilke yderligere forslag, der vil være til
dagsordenspunkter. Forslaget vil blive vejet op imod
andre forslag til dagsordenspunkter i forbindelse med
den udvælgelse, som nødvendigvis skal ske blandt de
foreslåede emner.

8. Eventuelt ( informationer)
ERST orienterede om nyansættelser i organisation bl.a.
ny vicedirektør og ny støj/kontrol medarbejder. Der er
sket et lille fald i antallet af prøvedeltagere til certikat-
prøver.

Næste møde blev aftalt til  den 16. september 2015 kl.
13.00 hos ERST.

Pokalen

På repræsentantskabsmødet i oktober blev EDRs van-
drepokal uddelt til OZ0J. Jørgen fik pokalen som en
anerkendelse af hans store arbejde med at organisere
HQ-testen. Det er en årlig test, der kan foregå fra fle-
re stationer rundt om i landet, og er en konkurrence
mellem de forskellige landes headquater stationer.
På billedet overrækker OZ3MC Martin (th) pokalen til
Jørgen

HR
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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 denne spal-
te. Efteråret er efterhånden over os, og når dette skrives er
den årlige CQ Worldwide contest i gang. Det regner og blæs-
er, og varmen er efterhånden ved at være på retur. Så denne
weekend hvor årets store contest er i gang, er det bare med,
at få tunet sit pa trin op og få opnået nogle kontakter. Der er
fuld tryk på, og jeg selv har da fået lidt i loggen. 
Alex - OZ7AM, kenneth - OZ1IKY og Jan - OZ1ADL er nede i
Qatar og besøge A71A for at køre contest. Vi er flere der har
opnået kontakt, og det kører bare derudaf for dem dernede. 
Vores antenne i klubben er stadig nede fra masten til renove-
ring. Den har nu fået en ny balun, og alle skruer er spændt
efter, så nu er den ved at være klar til opsætning. Vi ser frem
til en lørdag i nærmeste fremtid, så vi kan få den op igen. Vi
skal jo helst være klar til den kolde vinter hvor mange nye DX
stationer er i vente. 

Lidt fieldday stermning. Der måles 10 meter antenne

20 meter setup i gang

Årets julefrokost bliver afholdt fredag den 12 december fra kl
18:00. 
Skal du deltage, så kik forbi klubben og skriv dig på tavlen. Det

bliver med garanti en succes som de andre år, så husk at skriv
dig på ;o) 
Ellers sker der ikke det store hos os. Vi har stadig et stort
fremmøde, og flere medlemmer kommer til, hvilket vi er glade
for. OZ5EDR har i flere år deltaget i vores fielddays. De har nu
samlet folk nok, så de selv kan afholde fielddays fremover. I
ønskes held og lykke fremover :o) Vi har fået lidt nye medlem-
mer siden sidst.

Uffe OZ1DCE, og hans frue Hanne er meldt ind igen efter et
par års fravær. PA5DD/OZ1DOQ Uffe er også vendt tilbage
efter et par års fravær. Derudover er OZ1GUZ Finn, OZ1ATB
John kommet til. Der skal lyde et stort velkommen i vores hyg-
gelige klub, og vi håber i vil benytte jer godt af vores hyggeli-
ge lokaler fremover.

Det var alt for denne gang. Nyd vejret, og er det skidt, så tænd
for radioen ;o)

V7 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

Vi er nu i gang med vores certifikat kursus.
Et hold mødes nu fast om onsdagen, og kursusplanen er lagt,
og kan hentes via vores hjemmeside.

Banko hallen i stueetagen, under vores klub, har nu endelig
fået nyt lydanlæg, som vi har ønsket det i mange år. Vi kan nu,
i hvert fald indtil videre, køre fuld gas uden at skulle være ner-
vøs for at 73 konstant bliver råbt op i hallen, når vi kører radio
samtidig med der afvikles bankospil.

Vi har været med i flere Contests i den senere tid fra klubben,
og vi ser frem til at resultaterne foreligger.

Jørgen OZ0J afholder foredrag om sin DXpedition.
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Vi havde besøg af Jørgen OZ0J som kom og fortalte om hans
Stillehavs tur med radio, og vi havde en interessant aften, med
masser af lydklip og billeder undervejs.
Så er det nu tid til at annoncere vores årlige Julefrokost. Dato-
en bliver torsdag den 11. december.
Der vil som sædvane blive udsendt en separat indkaldelse på
mail, med aftens program og tilhørende menu.
Husk i øvrigt også vores altid hyggelige æbleskive og gløgg
aften, der igen i år falder på den første klubaften i december
måned.

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

Program:
20/11 Klubaften
27/11 Klubaften
02/12 2m NAC test. Nu med ny CQ maskine.
04/12 Gløgg og æbleskiver. Kom og hyg med.
11/12 *** JULEFROKOST *** 
18/12 Klubaften og God Jul

Vy 73 de OZ1JTE Thomas.

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:
17-11 Klubaften
24-11 Klubaften
01-12 Klubaften
08-12 Klubaften
15-12 Julesammenkomst - tilmelding i afdelingen.
22-12 Klubaften
29-12 Afdelingen holder juleferie. Alle afdelingens

medlemmer ønskes en Glædelig Jul og et Godt
Nytår.

05-01 Klubaften - første gang efter juleferien

Onsdage: Certifikatundervisningen er i gang. Kontakt for-
manden OZ5LH for nærmere info og tilmelding.

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

BIRKERØD - OZ5BIR 
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal, Hestkøb Vænge 4, 3460 Bir-
kerød. Telf.: 45 81 67 62
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Postadresse: OZ9VA, Arne H. Jensen, Gyvelbakken 25, 3460 Bir-
kerød
Formand: OZ9VA, Arne H. Jensen, Gyvelbakken 25, 3460 Birke-
rød. Telf.: 45 81 75 93
Giro: 6 73 90 08
E-mail: oz5bir@qrz.dk
Hjemmeside: www.OZ5BIR.DK
Klubfrekvens 145.450 MHz

Efteråret er over os - nu kommer der nok for mange af os til at
stå antennearbejde på arbejdsplanen, for det er alm. Viden
indenfor radioamatørverdenen, at de bedste antenner altid

laves i det dårligste vejr - jeg ved dog ikke hvorfor eller hvor-
dan denne viden eller naturlov er opstået. 
OZ9VA Arne Jensen har sat sig i formandens stol.
Vi er også kommet godt i gang med kunsten at beherske en
morsenøgle og ikke mindst at tyde og forstå lydbillederne i
denne kunstart. Er der medlemmer i naboklubberne eller bare
nogen der gerne vil forbedre/lære at kommunikere med mor-
setegn, så kan der forsat findes en plads eller to ved trænings-
bordet - blot mød frem i vores klub.

Program:
20.11 TLW=Transmision Lines f/Windows, v/OZ9VA
27.11 Klubaften, herunder cw-træning
04.12 Grønlandserindringer v/OZ9TQ Mogens
11.12 Klubaften, herunder cw-træning
18.12 Gløgg og æbleskiver, herefter juleferie
08.01.2015 På gensyn 2015
Ret til ændring forbeholdes 

VY 73 de OZ1AAR, Villy

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
QRV-frekvens 3.765 MHz.

Der var stort fremmøde på efterårsauktionen.

Denne gang er der ikke så meget nyt at berette, men gå ind på 
Hjemmesiden hvor der bl.a. er  resultatet fra FD 2014, samt nyt
i Projektmappen.
Ligeledes vil der her blive omtalt de foredrag der måtte kom-
me i november og december, samt datoen for Juleafslutning
med gløg & æbleskiver.

Program for November/December: 
19/11 Klubaften.
26/11 Klubaften.
03/12 Klubaften.
10/12 Klubaften.

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)

Hvis der er interesse, oprettes der B/A kursus med start tirsdag
uge 5  og prøve uge 18.
Tilmelding på ovenstående mailadresse.

Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem:
Franz Primdahl, OZ8FG
Odinsvej 68, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 20 04 09
Mail: OZ8FG@edr.dk
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Hæftet: Båndplaner, Bestemmelser og love for Amatør-radio
kan hentes på hjemmesiden under "kursus".
Det skal nævnes, at præfix-listen er opdateret. Listen over lan-
de der anerkender et "novice" certifikat ( B-certifikat) er ble-
vet udvidet.

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30 holdt vi klubauktion i klublo-
kalerne på Gl. Hellebækvej. Der var kun få deltagere, så det
blev til et mini-loppemarked med god handel.

Onsdag d. 10. december kl. 19.30 holder vi vores traditionelle
juleafslutning med gløgg, æbleskiver og konkurencer med fine
præmier. Tilmelding til -8OM eller -8FG senest d. 3/12.

Program:
19/11 Klubaften.
26/11 Klubaften. Teknik.
3/12 Klubaften.
10/12 Juleafslutning.
26/12 Juletest. Hvem kører testen fra klubben?
28/12 Nytårstest.
7/1 Første ordinære møde i de nye år.
14/1 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:
18/11: Almindelig mødeaften.
25/11: Almindelig mødeaften.
2/12: Almindelig mødeaften.
9/12: Almindelig mødeaften.
16/12: Juleafslutning, afholdes hos formanden i Helsin-

ge.
JULEFERIE

6/1: Almindelig mødeaften.

Det lysner mht. vores lokaler, men i skrivende stund mangler 
stadig formalia. Dog er vi så småt gået i gang udenfor ved
trappen, og der er blevet ryddet op samt flyttet lidt rundt inde.
Husk juleafslutningen d. 16/12, den afholdes hos formanden
OZ1NV Jørgen, der sender mail herom senere.

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 

Så er rotoren på plads og alt virker igen

Den 17/12/2014 holder vi juleafslutning i klubhuset med gløgg
og æbleskiver og pakkefest .Hver tager en pakke med til en 20
kr. 
Mød op alle sammen.
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

Vy 73 de OZ4NE  Jørn

KALUNDBORG - OZ1KLB
Mødelokale: Elledevej 63, 4400 Kalundborg.
Klubaften: hver tirsdag kl. 19.30.
Formand: OZ1LXI, Jens Zwick
Skolestien 12, 4480 St. Fuglede. Telf.: 5959 7719
Postadresse: Formanden
Giro: 677-8933
Lokalfrekvens: 145.550 

Tirsdag 18 November: Klubaften.
Tirsdag 25 November: "KaffeMøde" samt projekter
Tirsdag 2 December:  Gløgg Æbleskive aften som vi plejer. Tag
XYL'en  med til denne hyggelige aften.

Glædelig jul til alle OZ1PAW

RINGSTED - OZ3RIN - OU2R
Mødelokale: Valdemarskolen, Skolegade 9, trappe D, kælder
4100 Ringsted.
Parkering: skolens parkering eller udenfor 
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00-22.00. 
Formand: OZ3LX René Lysbjerg Rasmussen, Adamshøjvej 23,
4100 Ringsted. Tlf. 6066-1826
Postadresse: Formandens
Hjemmeside: http://www.oz3rin.dk
E-mail: via www.oz3rin.dk 
Call Frq.: Simplex 145,437.5 MHz, Repeater 145,625 MHz - 600
kHz (opkald med 1750 tone), Repeater 434,625 MHz - 2 MHz
(bruger 82,5 Hz sub-tone)

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

Husk at der er generalforsamling den 20/11 kl. 20.00

Kalender
20/11 General forsamling
27/11 Klubaften
2/12 144 MHz NAC test fra Gyrstinge
4/12 Klubaften
11/12 Klubaften
18/12 Juleafslutning med glögg og æbleskiver

Husk at læse mails fra http://groups.yahoo.com/group/oz9edr/
hvor evt. ændringer bekendtgøres.

73 de OZ1IEC, Merete.

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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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

20/11 Klubaften hyg & byg
27/11 Klubaften hyg & byg
02/12 2m test
04/12 10m test, og klubaften
09/12 70cm test
11/12 6m test, og klubaften
18/12 Juleafslutning

Igen i denne måned er det mit tunge hverv at meddele Jer at
vi igen har mistet en amatørkollega, OZ1USA Eric Oler. Han
tabte kampen til kræften den 2. oktober. Han havde været syg
længe, og det gik hele tiden den forkerte vej. Så det kom des-
værre ikke som nogen overraskelse.
Det er længe siden at Eric har været i klubben sidst, men der
er jo også langt fra Nørreballe og til Vordingborg. Jeg husker
ham som en rigtig hyggelig fyr som havde prøvet lidt af hvert.
Og en god og hyggelig fortæller var han også.
Vore tanker går til hans familie og nærmeste venner som nu
må føle et uerstatteligt tomrum. 

Æret være Eric Olers minde.

Selv om dette "kun" er novembernummeret ser jeg allerede
slutningen af aktiviteterne 2014 i ovenstående aktivitets
kalender. Jeg har lige lagt mærke til et godt udtryk fra en
(ellers plat) TV reklame: "Magien opstår når drengene mødes"
Og det er jo lige det der sker ved vores klubaftener. 
Det er ikke os alle der har et projekt at tage med på klubafte-
nen, men jeg er sikker på at vi alle kører hjem med en god for-
nemmelse i maven om, igen at have haft en god aften. Og gad
vide om der ikke hos de fleste af os lurer noget i baghovedet
som man lige netop er blevet inspireret til på netop denne klu-
baften. Udtrykket "klubaften hyg & byg" er jo vidt favnende,
ligesom klubaftenerne er i almindelighed. Arduinoen fylder
ikke overraskende stadig meget disse torsdags aftener, og den
er i sig selv også vidtfavnende. 
I klubben findes der tre Lima SDR radio projekter som er gået
i stå, men rygtet vil vide at de tre berørte indehavere har snak-
ket om at få disse projekter bragt tilbage til "genstart / opstart
mode". Vi må se hvad vinteren bringer på denne front.

Husk at få de sidste nyheder på vores Face Book gruppe. Det er
der de dugfriske nyheder ligger. Derfor vil denne spalte for det
meste handle om de aktiviteter som HAR foregået i klubben.
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 145.250 MHz og 434.675 MHz
hver mandag kl. 21.

Rævejagtslørdagene klinger nu af for vinteren og erstattes af
80M rævemodtager byggeri: 10 stk. PJ-80 kit er indkøbt. 80M
og 160M rævesendere, der fylder mindre end de gjorde i
1970'erne, er planlagt. 
D-Star er nu etableret på klubbens  QTH: OZ5DS UHF D-Star
repeater kører på 434,550 MHz med 2 Mhz spacing.

Program.
20. november Klubaften.
27. november Klubaften.
4. december Klubaften.
7. december 80M Aktivitetstest.
11. december Juleafslutning.
18. december Sidste klubaften før jul

Vy 73 de Nick OZ3TQ

ODENSE - OZ3FYN
Lokale: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
Postadresse: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M
Formand: OZ1AYW Bent Christiansen
Slåenhaven 78, 5240 Odense NØ 30224390
Hjemmeside: http://www.oz3fyn.dk

Program i Februar/Marts
24/11 Klubaften med foredrag ved OZ7ADZ om Ardu-

ino og Raspbarry Pi.
26/11 Besøg i Odense Jernbaneklub. Det er kl 19:00 og

koster kr. 25,-
1/12 Klubaften.
6/12 Julefrokost med pakkespil, medbring 1 pakke pr.

person, pakkeværdi ca. kr. 20,-
8/12 Klubaften. Kom og få eller giv gode råd til de sid-

ste panik-gaver.
15/12 Sidste klubaften med Glögg og skiver.
22/12 For de små som ikke kan vente kan man mødes i

klubhuset for lidt hygge.
26/12 Julecontest med masser af hygge. Det starter i

klubhuset omkring 08:00.
29/12 For dem som vil sige godt nytår er der møde i

klubhuset.

Torsdage er der som altid byggeaften i/på klubben. Dvs., der er
nogle torsdage som bortfalder og det er derfor en god idé at
spørge på mandagsmøder om der er sådanne planer for den
kommende torsdag. 

Se efter ændringer på vores hjemmeside.
73 OZ3FYN v/OZ7TC

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  
Repeater kto: 0905 -100 815 05, Danske Bank, Faaborg
Hjemmeside: www.oz7fyn.dk
Mail adr.: oz7fyn@live.dk

OZ3TQ om fjernstyring

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

Kredshjemmeside: www.oz5fyn.dk
Kredsens e-mail adresse: oz6om@edr.dk
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Program:
20/11 Opfølgning på SDR projektet
27/11 Check på klubbens 230 V
04/12 Klubmøde
11/12 Løst og fast om teknik
18/12 Julehygge
08/01 2015 - Klub-Nytårsmøde

Der snakkes D star

Vi har - ud over de normale aktiviteter - haft foredrag af først
Nick OZ3TQ, der fortalte om fjernstyring - og torsdagen efter
af Martin OZ7KMO, som demonstrerede sit D-star udstyr. En
stor tak til Nyborgafdelingen for et altid hyggeligt samvær og
godt samarbejde.

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.
19/11 Status over vores byggeprojekt!
26/11 Gennemgang af OZ
3/12 juleafslutning med gløgg og æbleskiver + Bingo.

Tilmelding nødvendig.
10/12 For de utålmodige.
17/12 Så er julen kommet - God jul.

Vy 73 de OZ9IS Ib.

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 21 Oktober havde vi et foredrag i afdelingen om sty-

resystemet Ubunto , folk var mødt op med diverse computere
og fik lagt systemet på maskinen interessen var stor. Og så var
det bare med at komme hjem og i gang med linux
Et foredrag vi havde i afdelingen om endefødet  flerbånds
antenner har bevirket at flere medlemmer er gået i gang med
at fabrikere en sådan antenne efterfølgende.

Tirsdag D .18 November  Kl 19.30 Antenne typer.
Julemik er fastlagt til D. 2 December . KL 19.30 i vores lokaler 
Vi starter igen Tirsdag D 13 Januar 2015 KL 19.30 Med det
første møde . 

Vy 73 DE OZ1KVB .

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

PROGRAM:
13/11 SØNDERJYSK AFTEN v/1ln

D-STAR, DRM.. osv.
Lasse er "Drivkraften" i Sydjylland og vil
"sætte os ind" i disse spændende digitale
kommunikationsformer !

20/11 EZNEC og ANTENNER v/ 1ikw
Niels viser os analyseprogrammet og dets bereg-
ninger!

27/11 KOAKSIALKABLER og deres TAB / 7ue
Har et SWR på 2 nogen betydning?

04/12 RADIO@SELVBYG/..2jmg,5jan,6aq 
ARDUINO og dens anvendelse i amatørgrej.

11/12 JULEMIK med vores DAMER v/6iq
Hygge, Glögg og "pakketyveri"
HUSK! en "rimelig" pakke til ca. 35 kr.

HUSK:
- Læs altid klubbens aktuelle NYHEDSBREV
- Løs den ALTID opdaterede hjemmeside 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.

BILLUND OG OMEGN - OZ5DD - OZ6EDR
Formand:
OZ6KH Villy Hansen 
Kronhedevej 4 
7200 Grindsted 
Tlf.: 75 32 26 80 
E-mail: oz6kh@oz5dd.dk 
Mødelokale: Grenevej 9D, 7190 Billund 
Web: www.oz5dd.dk  E-mail: oz5dd@oz5dd.dk

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

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

Juleafslutning
- med Gløg & Bankospil

I lokalerne på Grenevej
d. 11 dec kl. 19:00
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Siden sidst:
Der er ikke så meget at berette denne gang; det meste af
arbejdet i afdelingen går på renoveringen af lokalerne, og
oprydning i alt det kram vi har samlet sammen igennem tiden.
Specielt de gamle papirer er spændende, og vi håber at kunne
præsentere noget af materialet på væggene i afdelingen.
Årets sidste arrangement er juleafslutningen, vi håber at rig-
tigt mange medlemmer, med familie, møder frem til nogle
hygelige timer.

Program:
20.Nov. Alm. Mødeaften.
27.Nov. Alm. Mødeaften.

4.Dec. Alm. Mødeaften.
11.Dec. Juleafslutning -med Gløg, Æbleskiver & Banko .

Mødeaftenerne starter kl. 19:00 i lokalerne på Grenevej.
Evt. ændringer til programmet, kan findes på www.oz5dd.dk 

Vy 73 de 5Q1F - Lars

ESBJERG - OZ5ESB 
Mødelokale: Gammelby Fritidscenter, Darumvej 110,
6700 Esbjerg. 
Mødeaften: onsdage kl. 19.30 DNT 
Formand: OZ2AKM, Rene H. Madsen,
Skoletoften 98, 6710 Esbjerg V. Tlf.:28353111
Postadresse: Postboks 94, 6701 Esbjerg
Hjemmeside: http://www.oz5esb.dk 
E-mail: info@oz5esb.dk

PROGRAM:
19/11 Vinterauktion 2014, indlevering af  effekter star-

ter kl. 19.00.
26/11 Almindelig mødeaften.
28/11 Bestyrelsesmøde - kun for bestyrelsen men sager

til behandling modtages.
3/12 Foredrag - Digital voice, med  Lasse, OZ1LN.
6/12 44. Dortmunder Amateurmarkt - DAT.
9/12 Tech4Fun - et tilbud til alle drenge og piger fra 5

klasse og op efter, nærmere info ved Jan, OZ1INN
(tlf. 40537390).

10/12 Almindelig mødeaften.
17/12 Jule afslutning for alle medlemmer og hele fami-

lien.

Jule og Nytårs ferie.

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: Vestjysk BANK  Reg. 7740 konto  1307762 
EDR Herning afdeling, 7400 Herning 
Formand: OZ2EVP  Erik Voss Petersen, Ahornvej 5, 7280 Sdr.
Felding. Tlf. 50569710
Hjemmeside: http://www.oz8h.dk 
Lokalfrekvens Herning repeateren på 145.625 MHz
E-mail: ottolisb@post10.tele.dk

I et optimistisk øjeblik opfattede vi problemerne i EDR på vej
til en løsning. Bl.a. fordi man i OZ kunne læse, at hovedbesty-

relsen var enige om ændringer af  EDR's vedtægter!
Desværre viste det sig, at det var en "trykfejl"  ! Der var gan-
ske enkelt ikke enighed. HB medlemmet fra vores  kreds var
imod.
På repræsentantskabsmødet i Odense d. 5. okt blev vedtægt-
sændringerne blev stemt igennem med et flertal. Repræsen-
tanterne fra vores kreds stemte imod. Vi må naturligvis bøje os
for den demokratiske proces, men efterfølgende ser det ud til,
at de nye geografiske inddelinger træder i kraft øjeblikkelig!
Hovedbestyrelsesmedlemmer "tildeles" herefter afdelingerne!
Vi har herefter ikke vore egne valgte HB. medlemmer!

Bestyrelsen i afdelingen har diskuteret sagen og besluttet, at
fremsende protest til EDR,s  hovedbestyrelse snarest.
Se i øvrigt hele referatet fra Repræsentantskabsmødet på
EDR's hjemmeside.
På klubmødet sidst i november vil afdelingens bestyrelse kom-
me med en orientering om udviklingen i Landsforbundet.

På grund af manglende varme på vores  værksted, har aktivi-
teten her ikke været stor, men varmen er på vej. Niels og Otto
lover varme snarest! 
Medens vi venter på varmen, blev der blevet plads til et lille
"ind imellem"  foredrag d.22. okt.!  OZ1FHE  Peder, viste film
om lyn og transient beskyttelse. Ganske spændende og med en
go' diskussion efterfølgende.

Lige efter, at dette nummer udkommer vil der være foredrag
om QRSS/ WSPR. Det er et ny spændende hjørne af vores radio-
hobby! Med få hundrede milliwatt på HF er det muligt, at bli-
ve hørt i næsten alle verden afkroge!
OZ1LQO Søren vil fortælle om sine erfaringer med disse eks-
perimenter. Se  i øvrigt  i OZ's ældre numre under Amatørradio
og Computer v/ OX3IO Brian.

Program:

Onsdag d. 19. nov. Kl. 19.30 foredrag v/OZ1LQO
QRSS/WSPR hvad er det ?

Onsdag d. 10. dec. Kl. 19.30 juleafslutning m. gløg mv.

Klubmøde hver onsdag kl. 19.00

Se klub nyheder  på WWW.OZ8H.DK

Vy 73 OZ8RM/ Bent

HURUP - OZ5THY - Contestcall OZ1THY
Mødelokale: Bredgade 158, 1., 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 - 23.00
Formand: OZ1LEP Jørgen Pilgaard Gramstrup, Gyvelvænget 11,
7755 Bedsted Thy. Tlf.: 97 94 66 11
Postadr.:Formandens
E-mail: oz5thy@image.dk
Hjemmeside: http://oz5thy.qrz.dk/

Der er travlhed i klubben, på værkstedet arbejdes med filtre til
ASR (analog software repeater) repeatere, som kommer i gang
rundt omkring både i nærområdet, men også ude i landet. Ved
kaffebordet flokkes omkring OZ2BMN, Bo´s medbragte brød
og kager, som mange nyder med største velbehag - det er i
hvert fald noget der bliver talt om bagefter på radioen. 
Men men men…

Det er ved at være tid til et af årets højtider - JULEFROKOSTEN
i OZ5THY.
Det sker lørdag d. 29. November 2014. Kl. 12.00 

Menuen er:
Marineret sild med karrysalat og æg
Fiskefilet med remulade og citron
Ribbensteg med rødkål og agurkesalat
Tarteletter med høns i asparges
Leverpostej med champignon og bacon
Risalamande med kirsebærsauce 
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Klubben gir den første øl eller vand. Mere kan købes af klub-
ben. Prisen er kun 125,-

Efter maden vil der være pakkespil, så husk at medbringe en
pakke til en 20-25Kr.

Vil man være med til dette skal der falde en tilmelding til
OZ2MCH, Mette  senest d. 20. November. Man er tilmeldt når
OZ2MCH har modtaget betalingen for maden. 

Kærester og ægtefæller er selvfølgelig også velkomne til det-
te arrangement.

Kaffen er naturligvis klar hver torsdag lige omkring kl. 21, og
dørene er åbne far omkring kl. 19. 

Vy 73 og på gensyn
OZ1LEP, Jørgen

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 er det blevet efterår, lugejernet kan hænges på
plads i skuret og loddekolben kan findes frem igen til hænge-
partierne. 

Sidste klubaften inden jul bliver mandag 15 december.
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/

Foredrag: 
Torsdag d. 27.11.2014 Kl.20:00 holder Steen OZ5N foredrag om
SDR radio. Mød op i klubben og deltag i det fine indslag.

Julefrokost 2014
Lørdag den 29.11.2014 kl. 18.30 afholdes afdelingens julefro-
kost i Resen Skoles Aula. 
Husk at tilmelde jer til formanden eller alternativt skrive jer på
listen, som ligger fremme i klubben. 
Hver deltager medbringer en lille gave til en værdi af ca. 25,-
kr. til pakkespil. 

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. 

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

Vy 73 de OZ1DMY, Karsten

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:
20/11 Klubaften, 4m NAC contest
27/11 Klubaften

4/12 Klubaften, 10m NAC contest
11/12 Klubaften, 6m NAC contest 
18/12 Juleafslutning, se opslag på tavlen.

Juleferie til 8. januar 2015

Siden sidst:
Når der er contest om torsdagen, vil vi prøve at deltage fra
klubben, så der er flere der får kendskab til måden at køre con-
test og log programmer på, det betyder så igen, at der bliver
flere operatører der kan være klar til Field-day, og det er jo
ikke så ringe.

Vi har et lille hurtigt arbejdende udvalg, der er gået i gang
med vores antenner, så vi kan få dem op snarest, og måske
allerede, når dette læses, sidder det hele oppe i masten. Nu
kan vi kun håbe på at vejrguderne også læser OZ. 

Resultatet fra Region 1 VHF Contesten og fra All-Asia Conte-
sten har vi ikke fået endnu, så hold øje med opslagstavlen.

Nyt:
Juleafslutningen er den 18. december, og første klubaften i det
nye år er den 8. januar 2015.

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:
17/11 Klubaften.
20/11 Teknisk aktivitetsaften.
21/11 LAN Party fredag-lørdag.
24/11 Klubaften.
27/11 EDR-foredrag: SDR v. OZ5WK Kalle.
1/12 Klubaften.
4/12 Teknisk aktivitetsaften.
8/12 Klubaften.
9/12 Aktivitetsåbent eftermiddag.
11/12 Juleafslutning med familien kl. 19.00. Tilmelding

senest 1/12.
Vi holder juleferie indtil torsdag 8/1-2015.

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

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

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

Og alle er velkommen
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KOLDING - OZ8EDR - OZ7KOL
Mødelokale: Brostræde 3-5, 6000 Kolding. 
Mødeaften: torsdag kl. 19.30 
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Kringsvænget 28, 6000 Kol-
ding. Tlf. 7551 8894
Postadresse: formanden 
Girokonto: 3 24 74 81
E-mail: orlanielsen9@gmail.com
Lokalfrekvens: 145.575 og 434.375 MHz

Vi venter stadig spændte på resultaterne fra året Field-day. De
lader vente på sig. 

Vi har haft besøg af OZ4LS, der fortalte interessant om sine
resultater med sit hjemmebyggede PA-trin med den nye (dyre)
transistor, der kan klare et output på mindst 500 watt. Det kan
måske give os blod på tanden til at gøre ham kunsten efter.
Endnu engang tak til Leif for, at han gad at køre helt her op til
Kolding.

Det længe ventede øjeblik er nu kommet hvor vi har fået vores
HF antenne sat op. Indtil videre ikke helt færdig, da de endnu
ikke er færdige med taget, men den virker efter hensigten, så
nu er vi qrv fra klubben.

Husk at vi stadig er qrv på lokalfrekvenserne hver tirsdag kl.
19:30. 

Så på genhør og gensyn.
P.B.V.

OZ5VY Orla

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

Vi skruer ned for effekten
Vi må erkende at tanken om verdensomspændende kommuni-
kation på få milliwatt er en fascinerende mulighed. Det drejer
sig om at kunne. 
Alle kan sidde og tale over den lokale repeater og alt det
andet, som radioamatører nu gør. Nu vil vi prøve kræfter med
multiband QRSS/WSPR low power og minimal ERP for feins-
chmeckere. Mens andre skruer op for effekten vil vi lave en
ultra low power klubstation.
Vi har nu investeret i sådan en her:

Og inden længe håber vi vores verdenskort kommer til at se
sådan her ud:

Tak til OZ1LQO Søren Kjærsgaard som gav os inspirationen på
vores møde den 21. oktober.

Som sædvanlig skal vi henvise til www.oz7sac.dk for friske
detaljer om de enkelte engagementer.

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:
86 98 23 08/24630692
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:
Det billede der var omtalt i referatet af OZ8CTHs sommerferie,
med afdelingens kuffertradio, var vedhæftet referatet, men af
ukendte årsager nåede billedet ikke ind i bladet.

25. september havde vi EDR-foredrag med Erick, OZ8LE.
Det var om mystikken ved antenner. 
OZ4BM introducerede Erick med minder fra deres kollegiale
samarbejde i B&O's udviklingsafdeling som unge ingeniører,
hvor Erick bla. var karakteriseret ved at kunne dykke ned og
"snakke" med de enkelte elektroner i kredsløb og halvledere.
Derved bliver hans dybdegående analyser nærmest fysik, og
intet var overladt til tilfældigheder.
Sådan blev vi også blev præsenteret for i antenner, og hf-
strømme i ledninger i det hele taget.
Erick har fremstillet nogle specielle målesensorer, så vi kunne
se strømfortrængning osv.. Han havde medbragt egne instru-
menter så mystikken kunne demonstreres. 
Det blev en meget interessant aften. Tak til OZ8LE

9. oktober var det Ole OZ1LCG der holdt ord ved som lovet, at
fortælle om sommerens besøg i amatørmessen Friedrichhafen.
Vores nye projektor blev godt afprøvet, for Ole havde en del
billeder med.
Ole er en god fortæller og han nøjedes ikke med at orientere
om selve messen, men fortalte også om forskellige måder at
komme derned på, såvel som omgivelser med gode pensiona-
ter osv., hvis man ønskede at gøre en familie-ferietur ud af det.
Vi blev en del klogere på Friedrichhafen.                                   

Kommende programmer:
Det har været nødvendig at bytte om på et par datoer siden
sidste OZ.
20. november: OZ7SKB får besøg af en amatør fra USA .
27. november: "En fremmed banker på". Peter OZ8CTH for-
tæller om sine oplevelser som international valgobservatør i
verdens brændpunkter.
4. december: Jens OZ9MZ fortæller om Raspberry computeren
11. december: Klubaften
18. december: Vi holder juleafslutning i klubben.

Pbv. 73 Bent  OZ4BM
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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

Vi har nu haft et mildt og fugtigt efterår, hvor det ikke har
været havevejr hele tiden. Så der er sikkert nogle der har haft
tid til nogle indendørs sysler med vores hobby. Hvis det har
affødt nogle nye tanker eller projekter så kom og delagtiggør
dine medamatører på det sidste ordinære klubmøde i år.
Der er måske også nogle der har gjort en god handel på vores
auktion eller amatørtræf Fyn.
Vi besluttede  på generalforsamlingen at holde en juleafslut-
ning i stil med sidste år.
Det bliver onsdag d.10.december. Nærmere informationer om
sted mm. Vil blive annonceret på hjemmesiden.

Næste møde : Onsdag d.19.november. (bemærk dato)
Juleafslutning: Onsdag d.10.december.
Husk at betale dit kontingent for 2014 ; hvis du ikke har gjort
det.

Vy73 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 

Vi nærmer os juleferien, så er det år ved at være gået. Vi kan
se tilbage på et år med en del gode foredrag, stor tak til Søren
for at give os et indblik i nogle meget interessante emner.
En hyggelig 6-meter test blev kørt og en udfordrende HF-Field-
day, der endte med en flot 3. plads trods generator-nedbrud,
skal også nævnes.

Program:
Alle klubaftener starter 19.30 
20/11 Teknik aften
27/11 Alm. klubaften
4/12 Alm. klubaften
11/12 Teknik aften
18/12 Juleafslutning, sidste klubaften inden juleferien

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
Email: alfa@oz5gx.dk
Hjemmeside: http://www.oz5gx.dk

Program:
02.11 80 meter aktivitetstest
05.11 Klubaften
19.11 Klubaften

03.12 Julefrokost
06.12 80 meter aktivitetstest
Klubben holder derefter juleferie.

!! HUSK !! Onsdag den 3. december årets julefrokost. Indby-
delse og tilmelding foregår som vanligt på mail fra og til sekre-
tæren OZ1GGF Uffe.Toft. Vel mødt.

De aftener hvor der står klubaften er der ikke programsat
noget.  Yderligere information bliver sendt via e-mail.

80 meter aktivitetstest
Interesserede er velkommen. Vi mødes i afdelingens lokaler kl
09.00. på dagen.

Vy 73 de OZ1GWD Jørgen

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

Lørdag den 23. August markerede vi klubbens 75 års jubilæum
med et åbenthusarrangement for såvel medlemmer som ikke
medlemmer. Cirka 60 besøgende lagde vejen forbi, for at høre
OZ1JEE byde velkommen, OZ5HP fortælle om klubbens histo-
rie og et væld af gamle fotos, OZ1LQO omkring amatørradio
og fremtiden og til sidst OZ1GGR omkring Dronning Margret-
he's Atom-bunker, alias Regan Vest. I byggelokalet blev klub-
projektet et digital SWR meter skudt i gang, og radiostationen
kørte hele dagen med vores special event call OZ75AAL. I fore-
dragslokalet var der udstillet Heatkit måleinstrumenter udlånt
af OZ5ID samt klubbens gamle Drakeline udlånt af OZ2CP.
Efter stående taffel i form af en pølsebod, demonstrerede
OZ1FYM rævepejling på 2 ræve.

Et kik i albummet v/OZ5HP foredrag om klubbens historie.

Livlig aktivitet i byggelokalet, store som små

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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Special event call OZ75AAL er i luften

Program:
19. november Almindelig klubaften
26. november Almindelig klubaften
3. december Almindelig klubaften
10. december Julestue (sidste klubaften i år)
7. januar 2015 Første klubaften i det nye år

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

Vis at du er medlem af EDR

EDR vinyl-emblem
Blå gennemsigtigt.
Beregnet til at montere i
f.eks. bagruden på din bil

Kr. 15,50

Manchetknapper med EDR emblem

Kr. 85,-

Slipsenål med EDR emblem Kr. 45,-

Radioamatørernes Forlag Klokkestøberbej 11 5230 Odense M
Tlf. 66 15 65 11  mail: kontor@edr.dk

Medlemsnål Kr. 21

Navneskilt
med call Incl. gra-
vering     Kr. 60,- OZxxx Peter

Dragtemblem
Broderet stofemblem til at sy på

Kr. 16.50

Varerne sælges kun til medlemmer

Skaf EDR nye medlemmer

11 - 2014.qxd  01-11-2014  11:59  Side 603



604 ________________________________________________________________________ OZ november 2014

Flex Radio ........................................................575

Kuhne...............................................................575

Radioamatørernes forlag ApS........587, 590, 603

................................omslag v. forsiden, bagsiden

Århus Nord Camping ......................................603

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

AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMA
EDRs medlemmer kan gratis få optaget amatøran-
noncer i OZ. Såfremt det ønskes kan annoncen for-
synes med et billede af det annoncerede. Billedet
medsendes annoncen og skal være i jpg eller lig-
nende format i en opløsning på min. 72 dpi (helst
200 eller derover)

Annoncer sendes sammen med medlemsnummer
til: EDR, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M, mail:
kontor@edr.dk 

Amatørannoncerne skal forsynes med navn og
adresse eller call - og optages ikke, hvis underskrif-
ten kun er et telefon-nr. 

Annoncer med kommercielt sigte optages ikke som
amatørannoncer.

Sælges: Icom IC 735, -en ejers, ikke-ryger station,
pæn som ny. Strømforsyning Yaesu FP-757 HD, Yae-
su FC-901 antennetuner. 2-meter Kenwood TM 241
E sælges. OZ1EUO, Leif Valbjørn Christensen,
Ravelsvej 51, 7500 Holstebro. Tlf: 9742 9218, mobil:
6072 5192

Bortgives/sælges: Følgende effekter fra et dødsbo
sælges billigt. 
Bordmikrofon Turner Super Sidekick kr. 50,-, Bord-
mikrofon Monacor TW-232A kr. 40,- 
2 meter FM modtager MD5 indbygget i kabinet
med strømforsyning 220V fungerer ok kr. 75,-. CB
radio VectØr 88O AM og SSB. Tilsyneladende OK 3
W output, incl. mikrofon. Kr. 200,-. 
Følgende effekter bortgives: Reace RS-107 Transce-
iver Test master. Amtron CB TVI filter 52 ohm, Bog:
walkie antenner, Kenwood communications mod-
tager model QR-666 inkl. service manual. (Stand
ukendt, men den trænger nok til en kærlig hånd).
Handic 2305 dan (stand ukendt),
PA-trin Kris 300 M (stand ukendt)
OZ8XW Flemming. Tlf. 75 83 38 

Sælges: Kenwood TS 480 Sat.  HF/50Mhz. All. Mode
transceiver.-Kr.  3.500,00 (Trc. samlet i metalkuffert
med PSU kr. 5.000,00)  Købes: Til udvidelse af min
Kenwood TS 700/ TS 700G/ TS 711E samling købes
velholdt Kenwood TS 770 eller TS 811E  
OZ1AWG, Erik.
Kun seriøse henvendelser - Træffes bedst aften:
18.00-20.00 - Telf.. 74 61 34 91 

Sælges: HF-modtager. MP type B 315 V.X. . E-rør.
Diagram og beskrivelse. Fin stand. 500 kr. Signalge-
nerator. Boonton. Type 102D. 450 KHz - 520 MHz.
FM-AM. Fuld dokumentation. 500 kr.
Kan beses efter aftale.
Kontakt mig på mail: leifstenlev@gmail.com
OZ1ZN

Sælges: Reserverør mv. til Drake TR4C: 2 stk.
12BY7A, 12BA6, 12AV6, 7360, 6GX6, 6DZ6/6JH6,
EL90/6AQ5A, EF184/6EJ7, 6EV7, 2 stk. 6EA8, OA2, 2
stk 12BA6, 2 stk. 12AX7A/ECC83
De fleste af fabrikat RCA, ubrugte og i org. embal-
lage.
Desuden 4 sikringer, samt nogle skalapærer.
Sælges helst samlet for 450 kr.
Desuden 4 stk. Sylvania 6JB6. Ikke i org. emballage
men formentligt nye og parrede 2 og 2. Samlet kr.
250,-
OZ8XW Flemming, tlf. 75 83 38 89

Forsidebilleder
Der skal jo bruges et nyt forsidebillede hver
måned, så derfor søger redaktionen til sta-
dighed velegnede billeder.
Har du et eller flere gode forslag, så send bil-
lederne til hovedredaktøren.

oz8xw@edr.dk
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OZ præsenterer 

EDR   Vejen og Omegn  -  OZ1VJO
EDR's lokalafdeling for Vejen og Omegn starte-
de ved stiftende generalforsamling 21. novem-
ber 1981. Vi startede i læsesalen i tagetagen på
Vejen Bibliotek og havde VHF- og UHF-anten-
ner monteret på husets skorsten og en HF-dipol
under tegltaget. 
Efter dagældende regler hørte OZ1VJO hjem-
me i kreds 7. Såvidt vides er vi den eneste lokal-
afdeling, der ved afstemning er blevet flyttet til
en anden kreds. Vi ønskede tilknytning til kreds
8 og blev vel modtaget. I den sydlige del af kreds 8 etableredes et fint, aktivt samarbejde mellem de
forekellige EDR-lokalafdelinger. Vi skiftedes til at lave fællesarrangementer, kunne besøge hinanden
og vore medlemmer kunne deltage i de forskellige lokalafdelingers kurser- og fieldday-arrangemen-
ter. Nu bliver kredsindelingen ændret til regioninddelingen og vi er tilbage i Syddanmark.

På den tekniske side kom vi igang med ombygning
af en del AP2000-stationer til brug på UHF-båndet.
Det var på daværende tidspunkt et hop opad i fre-
kvenserne, som krævede en del måleudstyr, hvor-
for vi var nogle, der byggede frekvenstæller til 100
MHz med prescaler til 1,3 GHz bygget over Intersil
ICM7226A. Vi fik lært noget om digitale kredse og
statisk elektricitet.
Det var også de år hvor vi byggede 6 meter trans-
verter til at sætte foran VHF-stationen. Desværre
var det også dengang, hvor 6 meter båndet gav
forstyrrelser på TV og antenneforstærkere.

Senere flyttede vi til foreningshuset Villa TORP, hvor vi holdt vort 25 års jubilæum i 2006. Det var den-
gang vi var på "node" med egen packet-repeater, der dog generede DONG så meget, at den måtte
nedtages. 
Vi har altid brugt kommunale lokaler og derfor blev vi flyttet til Bakkely Skole, det tidl. plejehjem
Egely og nu foreningshuset "Pavillonen", Baungårdsvej 2, Vejen. 

Vi har i årenes løb afholdt kurser for opnåelse af licens såvel D som A-licencer, både under aftenskol-
eloven og som privat undervisning. OZ1VJO har afviklet foredrag om SDR-radio, 10 GHz kommuni-
kation, VNWA-brug, PIC-programmering og meget andet. Selvfølgelig har vi også prøvet computere
fra VIC20, Commodore 64/128 til PC'er i mange versioner og senest tablets og smartphone. 
Vi har prøvet antenneberegningsprogrammer, SDR-programmer, Back-UP, Ubunto, Raspberry Pi. En
overgang stærkt optaget af Geocaching. 
I mange år deltog vi aktivt i JOTA og fik flere unge interesseret i amatørradio og efterfølgende licen-
cerede. AmatørTV i farver og fuld duplex imellem 2 Jota-stationer på 1296 MHz gjorde lykke og vak-
te bl.a. interesse for selvbyggekonstruktioner som diodemodtager, rolig hånd m.fl.
Ræveløb og bygning af rævemodtagere har også
være prøvet.
I OZ1VJO har vi bl.a. haft kurser i SMD-teknik og
PIC-programmering og efterfølgende bygget en
del konstruktioner såsom Frekvenstæller til 1
GHz, Digital LC-Meter, Milliwattmeter, Clockge-
nerator og ikke at forglemme SDR-radio. Flere af
konstruktionerne har været i OZ. 
De sidste projekter var en Super-Probe og en Super-Lygte med 10 og 100 watt LED med tilhørende
køler og strømgenerator. 

OZ1VJO er en lille afdeling, men "VI GØR HVAD VI KAN".
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Afsender
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Radioamatørernes
Forlag
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webshop:
www.edr-forlag.dk

Telefon 66 15 65 11
Fax 66 15 65 98

E-mail: kontor@edr.dk

Forsendelsesomkostninger
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