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RDE-Posten, udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.  
RDE-Posten, udkommer omkring den 1. i hver måned. 

Ansvarshavende redaktør: 
OZ1DCZ / 5P1CK, Carsten Kobborg,  
Ringkøbingvej 35, Idom, 7500 Holstebro. 
Tlf: 23341085, Mail info@rde-posten.dk 

Materiale til brug i RDE-Posten: 

Materiale der ønskes bragt i RDE-Posten, sendes til: info@rde-posten.dk, Deadline bringes i 
hver mdr. i denne kolofon. Alt modtages med tak. 

Simple rettigheder: 
Husk uddrag, billeder eller andet fra RDE-Posten, må gerne bruges/offentliggøres, med 
undtagelse af udenlandske artikler, på betingelse af at: 

- Der er klar kildeangivelse. 
- At det tydeligt fremgår hvem der har skrevet originalartiklen. 
- Hele artikler må kun bruges efter indgået aftale med forfatteren. 

Udenlandske artikler, brugt i RDE-Posten, hvad enten de er oversatte eller originale, må under 
ingen omstændigheder genbruges, heller ikke dele heraf, uden personlig aftale med 
forfatteren. 

Redaktionen er på ingen måde ansvarlig for indholdet i artiklerne, ej heller evt. fejl, som kan 
forårsage ødelæggelse af andet udstyr. Alt efterbyg eller brug af beskrivelser, sker på eget 
ansvar. 

 

Deadline for næste nummer: 

26-10-2020 

 

Alle udgivelser er gratis og kan downloades fra websiden: www.RDE-Posten.dk 
 

Der tages forbehold for: 
 trykfejl, stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl, kommafejl, manglende solpletter, Dårlig forhold på båndene, 

atmosfæriske forstyrrelse og/eller alle andre former for fejl       
samt hvad der ellers måtte stå med småt. Kort sagt redaktøren kan ikke drages til ansvar for noget som helst. 

mailto:info@rde-posten.dk
mailto:info@rde-posten.dk
http://www.rde-posten.dk/
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Redaktionen skriver. 
 

Ja så gik den sommer og vi er nu klar til at tage hul på ”de lange mørke vinteraftner” 

Det indebærer så forhåbentligvis at der kan blive tid til elektroniske sysler i de små ”Schaks” ud omkring i det 
ganske land. Forhåbentlig har nogen af artiklerne i RDE-Posten, her hen over sommeren, været med til at 
starte nogle gode projekter op, som måske igen kan afstedkomme nogle nye artikler. Ren radiomæssigt 
begynder det jo nok at blive småt med de gode forbindelser på de højere frekvenser, men der er sikker stadig 
mulighed for nogle gode skip inden vinteren lægger sig helt ned over os. 

September har budt på Field-day arrangementer for rigtig mange afdelinger. Vejret var ikke det bedste, men 
vel lidt lige som det plejer blæst og byger. Hvad resultatet er ved jeg ikke i skrivende stund, men sikkert 
nogenlunde lige som det plejer       

Rent nyhedsmæssig er der sket et par spændende ting, Der er startet en Repeater op på rumstationen ISS, det 
kan i læse mere om i en artikkel andet steds i bladet.  
OZ3EDR, Struer afdelingen, er nu endelig kommet et skridt videre med flytteplanerne, og kan nu endelig få 
nogle rigtig fine lokaler i den gamle B&O hovedbygning i Struer. Det kan i også læse mere om andet steds i 
bladet. 
Valget til EDR’s RM er overstået og valgresultatet kan ses her: https://bibliotek.edr.dk/for-rm-kandidater/ 
Valget til HB og formandsposten må så afvente det ordinære RM-mødet i november. 
Covid-19 spøgelset, har endnu engang hærget landet og givet anledning til mange panderynker og 
desværre også mange aflysninger, den sidste som redaktionen har kendskab til er ATF, Amatør 
Træf Fyn, som desværre ikke bliver til noget i denne omgang. Men så er det jo godt at vi kan køre 
noget radio i stedet for, det behøver jo ikke involvere andre end en selv på QTH’en og i oktober er der 
da mulighed for en lille contest, nemlig Scandinavian Activity Contest-SSB, fra den 10-10 kl: 14.00 til 
den 11-10 kl:14.00. Læse regler og andet info på hjemmesiden, https://www.sactest.net/blog/rules/  og 
husk nu at deltage, der er også plads til nybegynderen, som gerne vil prøve kræfter med Contest. Har 
du spørgsmål til contesten, som du ikke kan finde på hjemmesiden, så er jeg sikker på at hvis du 
sender en mail til OZ2I Henning, som er den danske repræsentant i SAC Contest Committee, så 
svarer han gerne på dem. God fornøjelse med Contesten og med læsningen af dette nummer af RDE-
Posten. 

Vy 73 Redaktionen. 

  

https://bibliotek.edr.dk/for-rm-kandidater/
https://www.sactest.net/blog/rules/
https://www.sactest.net/blog/
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HK1NA The Jumanji Contest Station - CQ WW CW 2016 
Af Kenneth OZ1IKY 

Hvordan gik det til? 

Det hele startede under ARRL International DX CW contesten på Cuba. Raul talte meget om hans fantastiske 
tur til HK1NA, The Jumanji Contest Station, et år eller to tidligere. Thomas OZ1AA havde også været der 
tidligere. Via Raul, CO8ZZ, fik jeg kontakt til Jorge HK1R. Jeg stillede et simpelt spørgsmål; var der planer for i 
nærmeste fremtid at deltage i for eksempel CQ WW CW contesten. Jorge HK1R skrev rimelig hurtigt tilbage at 
de faktisk var ved at planlægge deltagelsen i år (2016) men at de manglede et par  CW operatører mere. Jeg tog 
straks fat i Alex OZ7AM, for at høre til hans planer for CQ WW CW i det år. Alex OZ7AM ville også med, da der 
her endelig var en chance for at vinde over PJ2T. Alex havde flere gange deltaget i CQ WW CW fra spændende 
steder, men hver gang havde han set sig slået af PJ2T's team. Det var blevet lidt hans "Nemisis" 

Her mødte jeg også  Olli OH0XX, som jeg i januar/februar 2018 arbejdede sammen med i Kosovo da det blev et 
nyt DXCC land. Det var primært ham og mig der fra det tekniske Universitet i Pristina kørte CW som Z60A på 
15 og 20 samt 40 meter båndene. 

Vi tager af sted ... 

Flyveturen der ud, var med Air France fra København til Paris og så videre til Bogota. I hovedstaden Bogota var 
der så indrejse-kontrol inden vi kunne gå ombord i et mere lokalt fly til Barranquilla. I Barranquilla stod der en 
taxa chauffør som var bestilt til at hente os i lufthavnen og bringe os til et hotel. Han kikkede lidt på den 10 
Euro-seddel vi betalte med. Ingen af os havde nemlig US dollar med. Han ringede til en eller anden for at høre 
hvad det her var for en mærkelig pengeseddel. Men da det var afklaret, så var han glad. Den var nemlig meget 
mere værd end de 10 US dollar han havde forlangt. 

Lidt "samfundsfag" om Colombia 

Colombia er en republik med en præsident som overhoved, og navnet er afledt af Colombus (Cristoforo 
Colombos, af italiensk afstamning, "opdagede" angiveligt Amerika). Der er cirka 48 mio. indbyggere. 
Hovedstaden hedder Bogota, og ligger oppe i bjergene. 1.138.910 KM2 stort, mod Danmark med kun cirka 43.000 
KM2.   

 

Det Colombianske flag 

 

Erklærede sig selvstændig fra Spanien i 1810. Valutaen er Colombianske Pesos (COP), men faktisk bruges også 
US dollar side om side. Nordkysten af Colombia blev allerede besejlet i 1499 fra diverse spanske udposter. I det 
16. århundrede erobrer spanierne en hel del i dette område, og "kongeriget" Ny Granada opstår. For første gang i 
længere tid er der noget mere fredeligt. Der har i mange år været en del konflikter mellem forskellige illegale 
grupper og skiftende regeringer. De forskellige narko-karteller har også bidraget til disse uroligheder. I den 
senere tid er der igen lidt knas på trådene, desværre. 
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Majoriteten er kristne, primært katolikker. Arbejdsløshedsraten ligger i området 9 %. Et af de helt store 
eksport-produkter er kaffe. Cirka 11,5 mio. sække om året. Colombia er verdens 3. største kaffe producent.  En 
anden, og lidt mindre legal stor-eksport, er narkotika. Det anslås at der "eksporteres" cirka 800 tons om året. 
Man kan vel selv regne ud hvilket økonomisk potentiale denne ulovlige produktion og eksport udgør; og de 
heraf medfølgende "aktiviteter" i samfundet. Arkæologer har fundet spor af civilisation som er dateret længere  
end 12.000 år tilbage i tid. 

 

 

Barranquilla  

 

 

Byen er grundlagt i 1813, og er en rimelig stor by. Den er hovedbyen i Atlantico-regionen. I den region ligger 
også den store havneby Catagena, hvor Pedro HK1X bor. 

Barranquilla er en på mange måder hyggelig by. Stille og rolig, nærmest fredsommeligt landligt. Man skal så 
ikke lige frem lege turister. Vi er i Colombia, og der er mennesker som ikke har ret meget at leve af og for.  Men 
da vi først havde fået vekslet til den lokale valuta fandt vi et par hyggelige steder hvor vi fik en enkelt øl eller 
to samt lidt spiseligt i selskab af de lokale. Faktisk "lever" folk meget udenfor om aften. Det er jo nok også fordi 
det er så varmt hele året rundt, som det er.  
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Første dag da vi ankom, undrede vi os over hvorfor de havde så høje kantsten i gaderne. Ikke særlig ældre- og 
handicap-venlig, set med Skandinaviske øjne. Men da vi skulle hjem fik vi grunden at se. Når det regner på de 
her kanter, så regner det. Det er simpelthen deres måde at lave afløb af regnvands mængderne på. 
Regnvandsafløb som vi kender dem ville ikke kunne håndtere de mængder vand vi så komme ned på meget 
kort tid. På godt og vel 25 minutter var alle veje blevet til vandløb, nogen steder nærmest floder. Folk var vant 
til det, og dagligdagen gik bare videre. Taxa chaufføren der hentede os med retning lufthavn, sagde lige ud; 
"that is normal, no problems. It is over in 30 minutes". Han vidste lige præcist hvordan man kom frem af 
alternative ruter til lufthavnen. 

Stationen HK1NA 

Stationen og landet er reelt set Jorge's ejendom. Men et par af de andre er alligevel godt med i The Jumanji 
Contest Station. Stationen ligger lidt uden for Barranquilla, cirka en times til halvandens kørsel. Efter 
colombianske forhold er vejen der til i god stand. Langs med kystvejen og så på et tidspunkt en 1½ til 2 
kilometer opad vejen. Som du kan se, så ligger det højdemæssigt lidt oppe. Men med frit udsyn fra vest og over 
nord over til øst på, ingen hindriger. 

 

 

 

Det var nok sidste gang der ville blive kørt contest fra det nuværende HK1NA i det her omfang, desværre. Jorge 
HK1R har andre planer med området, som allerede var tydelige at se. En lille landingsbane til sportsfly, 
primært en-motors, eller små to-motors. Og i forbindelse her med var der gang i byggeriet af bungalows langs 
med landingsbanen. Lidt smart tænkt, da Barranquilla jo er en del varmere end oppe i bjergene (Bogota). Så 
man flyver her til og sætter sin flyver ind i "garagen" og ved siden af den er der en mindre garage med plads til 
ens bil. Og kysten er ikke mere end 30 minutters kørsel væk. 
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Der er dog planer og ideer om en ny Jumanji Contest Station ikke ret langt der fra. Denne gang vil man forsøge 
at indarbejde de erfaringer man har gjort fra den nuværende station, som jo er bygget op lidt efter lidt. Man har 
allerede udset sig et stykke jord, lidt længere oppe på bakken. Her vil man kunne få en bedre og mere stabil, 
sikker, strømforsyning end nu. Der er nemlig en radar-station lige ved siden af.  Men det er alt sammen på kun 
tegnebrættet og der forhandles rundt omkring endnu. 

Alex og jeg var blot glade for at vi fik spurgt Jorge i 2016, og ikke senere hvor det nok havde været for sent. 

Radioerne 

Radioerne var alle ens. ICOM IC-7000. PA-trinnene var så lidt forskellige. På 160 meter stationen stod der et 
ALPHA 9500 trin.  På stationerne for 80, 40, 20 og 15 meter stod der hvert sted et ALPHA 8470 trin. På 10 meter 
stationen stod der et ICOM transistor-trin. 4O3A's filtre var de ikke så begejstrede for, da de altid brændte af, 
mente de. En IC-7700 er nok den dyreste mobiltelefon oplader jeg nogensinde har brugt, men det virkede. Jeg 
havde nemlig glemt omsætter til US strømstik, og mit kamera var min mobil-telefon. 

 

Antennerne 
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Antenner, var et fantastisk syn lige fra vi ankom.  Det første man bemærker er de 2 gange 3 elementer til 40 
meter på en 50 meter mast. En i omkring 25 til 30 meters højde og den sidste helt oppe i toppen. Lige pludseligt 
forstod jeg hvorfor man altid kunne høre HK1NA på 40 meter i Danmark med så stort et signal. De kunne drejes 
hver for sig, og der var en Stack-match på så man kunne køre med begge samtidigt eller koble over på en af 
gangen. Det er en mand som sidder midt i mellem de 2 antenner, på billedet nedenunder ! 

 

 

 

På 160 meter stod der en full-size groundplane, og et eller andet sted gemte der sig en dipol. Der var trukket 
mange hundrede meter tråd til Beverage antenner med retninger mod henholdsvis Europa og Nordamerika. 
Nordamerika-tråden var lagt sådan at man på "siden" fik Japan med også. 

På 80 meter var der et par groundplanes som var sat op med et fase-netværk. Primært mod nord-øst, altså 
Europa. Det var resterne af Jorge's gamle 4 element lodrette beam mod Europa. Der hang også en dipol, som 
primært var god til Nordamerika, men der kom også et par stykker igennem fra Oceanien og Asien (Australien, 
New Zealand og Japan m.m.) 

Antennerne til 20, 15 og 10 meter var placeret oppe på bakken. Da Alex og jeg sagde at vi da gerne ville op og se 
dem tæt på, sagde Sal HK1T at det kunne vi da godt, men at vi nok hellere måtte tage et par gummistøvler på 
da det vrimlede med slanger deroppe. Her var der så ikek tale om små hyggelige danske hugorme eller snoge. 
Vi droppede så den ide og forblev ved stationens nærområde. Den med slangerne var også årsagen til at man 
nærmest holdt "vilde" katte. De jagter faktisk slanger. 
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På masten med 20 meter antennerne sad der 3 gange 6 element yagier. De kunne henholdsvis bruges 
samtidigt, eller enkeltvis, eller i grupperinger af 2 af gangen. Der sad selvfølgelig en Stack-Match der oppe, 
styret fra operatør-pladsen. Alle 3 antenner kunne også drejes hver for sig, så du enten kunne fokusere i 
samme retning med alle 3 antenner - eller du kunne sætte dem i hver sin retning. Begge dele havde sine 
fordele og ulemper. Ofte stod den lave beam mod Nordamerika og de 2 andre mod henholdsvis Europa og 
Japan. Det virkede rigtig godt, og bevirkede at der stort set altid var travlhed på 20 meter stationen.  De 2 
nederste var sat på en "fattigmands" ringrotor, lige som det system jeg så Dale VE7SV havde da han stadig 
boede i Canada, lavet med et speciel hjemmelavet udlægger arm og en HYGAIN rotor. Masten var cirka 20 
meter høj. antennerne sad jævnt fordelt op ad masten. 
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På 15 meter var der så også 3 yagier sat op, men "kun" 5 elementer. Men opsat på den 20 meter høje mast på 
samme måde som 20 meter båndet. Også de kunne man styre lige som på 20 meter båndet. 

 

 

 

På 10 meter så det lidt anderledes ud. Her var masten "kun" 15 meter høj. Der sad 2 gange 9 elementer og en 
simpel ombygget 27 MHz groundplane i toppen. Men ellers virkede det lidt lige som på 15 og 20 meter båndet. 
På et tidspunkt fik jeg kørt en del europæer på GP'en, som jeg ikke kunne høre på de 2 gange 9 elementer med 
retning mod Europa. Der fik man lige bevist at en simpel antenne med lav udstrålingsvinkel godt kan være 
meget bedre end et par store beam antenner. 

Generatoren og El-værket - støjen på flere af båndene. 

Strømmen i stikkontakterne var 115 volt og 60 Hz. Det var primært luftledninger hele vejen, så der kunne 
samles rigtig mange sjove ting op undervejs. Det var også en af de ting som man kæmpede med. Mens vi var 
der, var der en planlagt strømafbrydelse, så der kunne skiftes kabler og kobles over på kabler i jorden. Men det 
hjalp ikke meget på nogen af de støj-kilder som vi kunne se på HF båndene. Primært på 15 meter og 80 meter 
var der et par helt vilde af slagsen. Og skulle det i jorden alt sammen, så ville det være Jorge HK1R der selv 
skulle betale for det. Godt nok var han ikke ubemidlet, men en sådan operation, uden succes-garanti, ville være 
økonomisk uforsvarlig. 
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Og hvorfor så ikke bare køre med generator? Ikke med det strømforbrug, og de diesel-priser. Jeg kan godt 
huske brændstofforbruget ved for eksempel 5P5T, med et stort setup til en weekends 2 meter contest. Eller i 
OZ7A's "velmagtsdage" i en HF eller VUHF juli contest. Her skal du blot huske at alt er lige ét eller to numre 
større... 

Så dem af os som kørte på 15 og 80 meter i de perioder hvor den QRM var der, fandt lyn hurtigt ud af hvad en 
IC-770 har af kapabiliteten i filtre med mere. Og det var jo alligevel ikke småting den trods alt kunne filtrere 
fra. 

 

 

 

At el-installationerne rundt om i den her region ville give en dansk autoriseret EL-installatør et hjertestop er så 
en anden sag. 

Selve contesten - og vores "organisering" 

Vagtplan - jo i starten var der en, fordi Alex og jeg spurgte til det. Erfaringen fra OZ5E 

Men ikke som sådan noget man ellers brugte, man kørte til man ikke kunne mere og bad om afløsning. det var 
jo ikke just den læring vi havde gjort fra Danish Contest Academy.  Her lagde vi altid vægt på en vagt-plan og 
at den skulle overholdes. Det samme gjaldt for "bånd-skifte" strategien. På en Multi-Multi station som HK1NA 
er en bånd-skifte strategi nok ikke så vigtig, når der er 6 stationer - 1 til hvert bånd. Her var det mere vigtigt at 
have øje for hvornår det ikek gav mening at spilde operator-ressourcerne på for eksempel 10 og 15 meter, og 
hvornår 160 og 80 meter åbnede så der skulle flyttes en operatør. Men der var faktisk perioder om morgenen og 
sent på eftermiddagen, først på aftenen, hvor ALLE 6 stationer var besat og hamrede QSO'er i loggen. 

Naboen til contest stationen havde også en rolle som "vicevært" og hans kone lavede maden til os. Og det var 
hun såmænd god til. Det meste havde hun lavet hjemme fra i sit eget køkken, og så blev det kørt over (500 
meter). Og vi kunne så spise i det lille, men hyggelige the-køkken. Lille, men alligevel lidt mere end dobbelt så 
stort som det i Stjær, OZ5E. Der var også en stor sovesal, hvor der var plads til 10-12 personer. Toilet og 
brusefaciliteter var også på plads. Ofte sad vi dog udenfor på den overdækkede terrasse, ikke kun for at spise, 
men også snakke om alt muligt. Det havde den fordel at de aktive operatører ikke blev forstyrret af vores 
snakken, men altid vidste hvor de kunne få fat i os hvis det var nødvendigt. Faktisk blev der også afløst for 
toilet-besøg. Der blev ikke stoppet af den grund. 
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Besøget af "Militær-Politiet" 

Under selve contesten kom militær-politet forbi. fra andre rejser har jeg sådan en hvis nervøs trækning, når jeg 
ser den slags. Men her var det noget anderledes. Faktisk var der en form for "symbiose" her. Jorge havde 
placeret et par repeatere til deres radio-systemer som han så stod for at vedligeholde. Til gengæld holdt de et 
vågent øje med The Jumanji Contest Station.  

De kørte på Off-Road motorcykler, et par flinke og rare gutter. Jeg fik også lejlighed til at set nærmere på den i 
min verden nyere russiske AK-84 riffel. Når man ser den første gang, tror man det er en af de der amerikanske 
"plastic-rifler", men kikker man lidt nærmere på den, ser man straks hvor den stammer fra. De kikkede lidt og 
forundres over at jeg faktisk kunne håndtere det våben. Men en mindre opklaring og oversættelse af at jeg 
tilbage i 1980'erne i Danmark havde aftjent Værnepligtigen og lidt til, og at modstanderens våben i en patrulje-
enhed var pligtundervisning frembragte et lille smil og et soldat-til-soldat nik fra begge. 

 

 

 

Radioerne, og systemet,  de brugte mindede meget om det jeg havde været med til at opbygge i 2007-2009 i 
Danmark. Digitalt, krypteret Tetra system. Blot i det her landskab er det nok lidt sværere at lave et 
landsdækkende system, vil jeg tro? 
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Hjemad igen ... 
Vi blev bragt til det samme hotel som vi havde overnattet på natten inden vi blev hentet. Og det var så tilmed 1. 
december om morgenen efter, så der var julemand og juletræ i receptionen da vi stod op. Trætheden efter den 
intense contest-weekend viste sig på forskellige måder ved hver af os. Min morgenmad holdte sig ikke længe i 
maven. Alex havde en stor grad af træthed. Men julemanden og juletræet var lidt underlig at se på, her i det 
nærmest tropiske klima. 

Flyveturen hjem gik så af en lidt anden rute. Igen fra Barranquilla, men til Panama City. Men inden da blev vi 
da godt nok kontrolleret grundigt i lufthavnen. Husk på at Columbia er uofficiel stor eksportør af det der hvide 
pulver der, som koster monster meget pr. gram. Så Alex og jeg fik også en tur i en røntgen maskine, for at sikre 
at vi ikke havde noget indvortes som vi ikke måtte transportere. Vi kender vel alle historierne om "muldyr" der 
sluger det her hvide pulver når det er pakket ind i kondomer, ikke?  Og tolderen fandt rum i min gode gamle 
"FJALL RAVEN" som jeg ikke engang selv vidste var der. Der efter kunne vi så gå ombord på et af de lokale fly 
med næsen mod Panama City.  

Fra Panama City gik det så videre med KLM mod Amsterdam. Her ankom vi så naturligvis ikke rettidigt, så 
flyet mod København var selvfølgelig afgået. Men, der var styr på det. Vi blev udstyret med boarding pass til en 
afgang et par timer senere, samt et par velspækkede vouchers. De blev omgående  anvendt i en af de gode 
tappesteder for velbrygget humle. Og da vi jo lige havde bevæget os ind i december, stod den passende på 
afprøvning af julebryg. Med omkring 3 timers forsinkelse, landede vi i København. Glade og trætte, men med 
en ide om en måske første plads. 

Resultatet 

Nedenfor ser du top 10 stationerne i kategorien Multi-Multi for CQ WW CW i 2016. Det er det endelige resultat, 
du her ser 

 

 

 

 

 

Rank Call Score 160M 80M 40M 20M 15M 10M

1 HK1NA 29,752,976  923/22/86 1,500/28/102 3,348/33/120 3,737/37/143 2,625/31/116 1,224/20/43

2 PJ2T 28,344,764  944/22/84 1,394/28/100 3,024/35/127 3,351/37/138 2,680/32/128 1,008/21/44

3 9A1A 18,308,318  1,492/26/97 2,435/36/125 3,167/39/157 2,513/38/140 1,490/37/145 342/18/61

4 RM9A 17,857,131  959/21/81 1,873/30/116 2,460/39/143 2,255/36/142 1,485/29/115 21-08-2011

5 PS2T 17,365,920  33/11/22 213/23/74 1,831/36/128 2,651/39/145 2,797/38/143 601/26/74

6 KH6J 14,455,932  405/20/24 1,195/33/74 1,998/37/118 1,894/38/101 2,361/36/92 229/23/32

7 W3LPL 14,235,216  260/20/74 1,129/31/114 1,475/40/148 2,272/38/151 1,250/32/135 267/18/51

8 LZ9W 13,974,192  1,121/19/73 2,193/36/127 2,837/40/135 2,672/39/146 1,071/36/135 220/14/48

9 M6T 13,299,162  1,219/19/90 2,262/35/123 2,813/39/156 2,181/40/150 834/33/127 200/11/43

10 K3LR 13,061,930  209/20/69 934/32/113 1,385/40/153 2,319/39/158 1,034/32/129 201/19/50

Rank Call Score QSOs Zn Cty Hours

1 HK1NA 29,752,976  13,357  171  610  48.0

2 PJ2T 28,344,764  12,401  175  621  48.0

3 9A1A 18,308,318  11,439  194  725  48.0

4 RM9A 17,857,131  9,053  163  608  48.0

5 PS2T 17,365,920  8,126  173  586  48.0

6 KH6J 14,455,932  8,082  187  441  48.0

7 W3LPL 14,235,216  6,653  179  673  48.0

8 LZ9W 13,974,192  10,114  184  664  48.0

9 M6T 13,299,162  9,509  177  689  48.0

10 K3LR 13,061,930  6,082  182  672  48.0
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Og som du vil have bemærket, så er de en behagelig afstand ned til PJ2T på herlige 1.4 mio. points total score. 
Selve analysen af QSO'er og bånd, med mere, er også interessant. Men når du kikker på det, så bør du også 
sammenligne med udstyret på de forskellige stationer. Det interessante for Alex og mig var at vi på stort set 
samtlige bånd havde et enkelt eller to parameter i en marginal overhånd i forhold til PJ2T. Og dermed kom 
Alex af med sine Nemisis-komplekser omkring PJ2T. 

 

En anden ting er at være på et Team der ligger foran stationer som K3LR, W3LPL og ikke mindst Europæiske 
kanoner som 9A1A og LZ9W samt M6T. Bare denne ene gang i sit liv. 

 

 

 

Samtidigt blev der jo også en lille opgave med at finde plads til en rigtig vinder-plaquette der vil noget. Den kan 
man kun være stolt af. 

Holdet .. 

selve CW teamet var; 

HK1R Jorge, HK1T Sal, HK1X Pedro, HK1MW Bolimar (deres version af Kjeld OZ9QQ) OH0XX Olli, OZ7AM Alex, 
LU8EOT Mariano og OZ1IKY Kenneth (mig selv) 

 

Jeg vil slutte af med en stor og hjertelig tak til Jorge HK1R og Sal HK1T og ikke mindst alle de andre for den 
mulighed Alex og jeg fik for at være en del af det vindende team. 

Der skal også lyde en stor tak til alle dem som var en del af støtteholdet omkring os. Uden dem ville det her slet 
ikke kunne have ladet sig gøre. 
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OZ oktober 2020 
 

 

Så er oktober OZ på vej, fra indholdet kan nævnes: 
 Valg til RM 

2 nye interessegrupper er ved at se dagens lys 
TU7C Elfenbenskysten marts 2017 
IARU HF World Championship 
DDXG generalforsamling og DX møde 
Nye båndplaner på vej 
Find banditten! 
OZ besøger OZ8X 
tinySA – en ægte Spektrum Analyzer for små penge 
Spalteredaktører søges 
Sidste temaevent i denne omgang 
Contesting 
CW-hjørnet 
HF-aktivitetstest 
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RSGB Convention i oktober 
Af OZ1DCZ, Carsten 

Hey venner, nu har os der stadig er på arbejdsmarkedet       og ikke lige normalt har mulighed for at rejse til UK for at 
deltage i RSGB convention, muligheden for at være med online. Jo det kan godt være at Covid-19 har været og stadig er 
træls, men der er da også kommet nogle nye spændende muligheder i kølvandet. 

Den 10 oktober vil det være muligt at deltage online i RSGB Convention, se mere her rsgb.org.uk/convention.  

Der vil være 2 spor man kan deltage i ”An introduction to..” og en ”Learn more about” Programmet kan ses længere nede  

 

In response to the UK’s continuing social distancing regulations, the 

RSGB Convention Committee has 

changed the arrangements for the RSGB Convention on the 9th to the 

11th October. Instead of the physical Convention in Milton Keynes, 

the RSGB is instead holding an Online Convention on Saturday the 

10th of October. Whether you’re a new licensee or have been enjoying 

amateur radio for many years, there will be a range of topics from 

expert speakers that you can enjoy free throughout the day. The 

RSGB will announce further details of the presentations and how to 

take part over the coming weeks.  

 

On Saturday, 10 October 2020, the RSGB will be putting on two streams online for everyone to enjoy. 

In An introduction to… we will have How to Get the Most Out of Your Dealer For Your Part-

exchange with Martin Lynch, G4HKS—after over 42 years in the amateur radio business, Martin knows 

a thing or two about trade-in values for equipment and accessories, and he’ll explain the best method 

of achieving the most for your part exchange or outright sale. 

In the Learn more about… stream, William Eustace, M0WJE will look at DSP: Underlying Concepts—

digital signal processing is built into most new radios for the amateur market while tools like GNURadio 

have enabled amateurs to assemble signal processing systems with little or no code, and William plans 

to give an easily-understood explanation. 

 

TIMETABLE 

08:45 President’s welcome and introduction 

Dave Wilson, M0OBW 

09:00 Keynote address 

Eric Swartz, WA6HHQ 

From the K2, and a box of parts, to the technology and key features the K4. 

http://rsgb.org.uk/convention
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A behind-the-scenes look at a 22-year adventure of hard work, luck, 

technology and excitement at Elecraft. 

 

An introduction to … Learn more about … 

10:00 The small station 

Joe Chester, M1MWD 

QRO Magnetic Loop Antennas 

Rael Paster, M0RTP 

11:00 Turning amateur radio into an 

adventure 

Kevin Richardson, G0PEK and 

Lauren Richardson, 2E0HLR 

VHF propagation and weather 

Jim Bacon, G3YLA 

12:00 The magic of six metres 

Chris Deacon, G4IFX 

Having fun with HF contesting 

Olof Lundberg, G0CKV 

13:00 How to get the most out of 

your dealer for your part-

exchange 

Martin Lynch, G4HKS 

DSP: Underlying Concepts 

William Eustace, M0WJE 

14:00 A pictorial introduction to 

data modes 

Mike Richards, G4WNC 

VHF/UHF radios for contesting and 

DX-ing 

Alwyn Seeds, G8DOH 

15:00 Antenna modelling with 

MMANA-GAL 

Steve Nichols, G0KYA 

Ionoscatter on 50 and 144Mhz 

Palle Preben-Hansen, OZ1RH 

16:00 Getting Started on Low Earth 

Orbit Satellites 

Peter Goodhall, 2M0SQL 

Take your CW to the next level 

Bruce Pea, N9WKE 

 

Der er godt nok rigtig meget spændende at høre om. Fælg med på rsgb.org for flere oplysninger.  
Her vil der komme mere information om hvordan man deltager i de forskellige streaminger.  

http://rsgb.org/
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OZ3EDRs beretning om fielday 
Af OZ1DCZ, Carsten 

Traditionen tro var OZ3EDR aktiv på året fieldday weekend den 5-6 september  fra Oddesund. 
Som noget nyt var QTH flytte fra Grisetåodde (Oddesund syd) til den anden side af Broen over limfjorden, altså 
til Oddesund Nord, nærmere betegnet området mellem Regelbau 411 bunkerne som i dag huser et 
kunstudstillings miljø. I lighed mid sidste år var der nogle Venlige radioamatører fra naboklubben OZ7THY 
Hurup afdelingen, som deltog og sørgede for at de første FD8 QSO kom i loggen fra kl: 15:00 på 20M. STOR tak til 
de gæve thyboer. 
Det hele startede kl. ca. 9:00 i klublokalerne i Resen, hvor diverse isenkram blev læsset på trailere og i biler, 
hvorefter 2 campingvogne, en autocamper og 3 trailere kørte i samlet flok til området i Oddesund 

Som noget af det første blev EDR flaget hejst op i en skorsten på en af bunkerne, så den var meget synlig fra 
hovedvejen, som går lige forbi området. Til vores held, så er man i gang med renovering af broen, og i den 
forbindelse er der etableret lysregulering af trafikken. Det indebærer at rigtig mange biller kommer til at holde 
stille i flere minutter, hvor de ikke har andet at lave end at kigge på Omgivelserne, der for flaget, jo folket skulle 
da vide at her er der gang i radioamatørene. 

 

Efterfølgende blev 80M dipolantennen opsat på 13m maste som blev rejs på traditionel vis, det tog ikke ret lang 
tid, da alle viste lige nøjagtig hvordan det skulle foregå. Jo det er rart at tingene gøres på samme måde år efter 
år.       40m er også en dipol på træ master, 10-15-og 20M er lodrette GP antenner. Det var også ret nemet at få 
stablet op, da det igen er de samme antenner der bruges hver år. Et hurtigt tjek af SWR på alle antennerne, 
viste at alt var som det skulle være. Herefter var turen kommet til radioerne. Disse var som sidste år 3 st. Icom 
IC7300 med tilhørende bærbare PC med log program og WSJT-X til FT8 installeret. Det vil sige at der lige var 
en enkelt som der slet ikke var installeret noget på, det var en lille udfordring at få det på plads, med en delt 
wifi forbindelse fra en mobil telefon. 

Ind imellem skulle der jo også lige være plads til det sociale, så grillen blev tændt og der blev ristet pølser, brød 
og pølsehorn. Hjalmar dækkede op med rød dug (som han godt nok måtte tage væk igen pga. blæsten) til de 14 
personer som var med til opsætning af hele menageriet. 
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Contest for nybegyndere 
Af Kenneth OZ1IKY 

 

Jeg er ofte blevet stillet spørgsmålet om hvordan man kommer i gang med det der contest noget. Og som regel 
er det de samme råd jeg giver folk. Men nu var der så et par stykker som sagde at jeg godt måtte skrive det ned, 
så andre også kunne få glæde af det. Og det er så den opgave jeg her har stillet mig selv. 

Vi tager lidt hul på et par ting .. 

Men lad os på bedste akademisk vis starte med at konstatere hvad en contest egentlig er. Først den generelle, 
og så den mere radio-specifikke definition. 

Den generelle definition er; "A contest is an event in which at least two teams or individuals compete. There 
may be an award to the winner or awards to multiple top performers, but a contest may also be imposed for 
training".  

På nydansk ville man nok oversætte det med; En konkurrence er en begivenhed hvor mindst 2 hold eller 
personer konkurrerer. Der kan være præmier til vinder(ne), men en konkurrence kan også være tænkt som 
træning. 

Det vil sige at en contest er en konkurrence. Og i radio-sammenhænge må definitionen lyde noget i retning af 
sådan her; "At man i et bestemt tidsrum og på bestemte frekvenser kører så mange andre stationer som 
muligt". Den bedste måde jeg ind til nu har fundet at forklare andre hvad det er, er at kalde det en slags 
omvendt maraton.  I et maraton-løb kender du afstanden, men ikke tiden. I en radio-contest kender du tiden, 
men ikke antallet af kørte stationer. Og nå jeg her tænker maraton, så er det primært de store contester, som 
bl.a. CQ WW og CQ WPX, jeg tænker på. Dem kaster vi os ikke ud i med det samme som nybegynder. 

Contest betyder også (på nydansk) at der er "Action" på frekvenserne. Og det er jo nok mere aktuelt nu til dags 
end man tidligere har været. Use them or loose them, som de siger "OverThere". 

Jeg kastede mig ud i en SAC CW contest i 1987, uden nogen forudgående kendskab over hovedet.  

Og jeg havnede i en pile-up med det samme, mens det dengang var med papir-log. Knap 300 QSO'er blev det da 
til. Men jeg mistede lidt modet, fordi jeg var hoppet ud i det uden at have tænkt det igennem. Den gang var der 
ingen i den nærmeste omkreds som var interesseret i contest - nærmest tværtimod. Der gik et par år inden jeg 
kom i gang igen med at køre contest som single operator. Den oplevelse vil jeg helst undgå du også får. 

En contest QSO er kort, så kort som mulig. Sådan en kontakt er opbygget over et skema der typisk består af en 
rapport og en udveksling specifikt for denne contest. Kontakten tager kun få sekunder at afvikle, da det jo 
gælder om at køre flest mulige på den tid man har. Men det skal også være uden fejl. Så man får også lært at 
lytte korrekt, selv under vanskelige modtager forhold. 
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Det lyder jo simpelt, og ikke meget anderledes end ved QSO'er med DX-stationer. Så hvordan kommer vi nu 
videre her fra. Hvilken contest kan vi kaste os over, uden at brække nakken på det. 

Jeg vil foreslå at man kaster sig over nogen af de mere hjemlige contester. Årsagen er at de tidsmæssigt er 
korte, reglerne findes på dansk. Der findes logprogrammer på dansk (gratis). Og en stor del af deltagerne du 
møder taler dansk. Dermed opnår du en vis tryghed i at deltage, og du lærer hvordan man gør på en stille og 
rolig måde, hvordan du bliver bedre. Og til sidst måske ender i toppen af scoringslisterne. 

De korte, men gode, hjemlige contester 

80 meter aktivitetstesten (CW og SSB) - 1 time for CW og 1 time for SSB. Du behøves ikke deltage i CW delen 
hvis du ikke mener du er god nok på CW. Men tempoet er ikke så højt igen. 

10 meter Nordic Activity Contest (CW, SSB, FM og digital) - 1 time for hver modulationsart. 

6 meter, 2 meter samt 4 meter og 70 cm (og 23 cm) Nordic Activity Contesterne (NAC) - 4 timer på en tirsdag 
og/eller torsdag aften. 

Det gode ved de her contester er, at du kan koncentrere dig om ét bånd af gangen. Og du får lært en slags 
contest-rytme og arbejdsmetode, på en tidsafgrænset, kort, måde. Du har også mulighed for at koncentrere dig 
om den modulationsart som er din favorit. I 80 meter testen, starter man med CW i en time, og har en kort 
pause på 15 minutter, og så er det 1 times SSB. 10 meter testen er inddelt i 1 time for hver modulationsart. Og i 
VHF/UHF testerne køres der primært SSB, men de nye digitale modes er tilladt. Der køres også enkelte CW 
QSO'er, primært på de lange afstande. 

De "store" contester er jo på 5 eller 6 bånd samtidigt.  Og de har typisk en varighed på 24 til 48 timer.  

I reference-listen finder du link til hvor du finder reglerne til de korte contester. 

Point, multiplier og alt det der.. 

Det der med point, og multiplier. Lad os tage multiplier først. Direkte oversat betyder det jo at gange med 
(Multiplikator). Og det er også det en multiplier gør i en contest. En hver contest har som ofte sine egne 
multipliere og hvordan point udregnes. Jeg vil forsøge at forklare det med udgangspunkt i 80 meter 
aktivitetstesten, og fra NAC også. 

Rapporten og koderne der udveksles er RS(T) samt løbende QSO nummer og første tal i dit post-nummer. 
Eksempelvis (SSB) 59 01/1 (mit post-nummer er 1725). Og jeg forventer at få noget lignende tilbage fra 
modparten. For eksempel fra OZ6HR, EDR Horsens, der ofte er med; 59 02/8, da post-numret for Gedved er 8751. 
Det var så en QSO, og jeg har nu opnået de første 2 point, da én QSO giver 2 point. Med mindre det havde været 
en QRP station, som giver 3 point for en kontakt (QRP til QRP giver endda 4 point!). 

80 meter aktivitetstesten er inddelt i 4 perioder på hver 15 minutter, og OZ6HR må jeg så køre igen i næste 
periode. Hvert post nummer ciffer tæller som multiplier i hver periode. Lad os som et eksempel antage at jeg 
har kørt 8 QSO'er i hver periode med hver deres post nummer. Og desværre var ingen af dem QRP stationer den 
søndag. Så første periode giver mig 16 QSO point i første periode, men jeg skal også gange med 8 for 
multiplierne  jeg fik på de 8 postnumre.  Altså lander jeg på 128 point totalt for første periode. 

I NAC udveksles en rapport der består af en signal rapport og lokatoren hvor fra der sendes. Point beregnes ud 
fra antal kilometer og antal hovedfelt-lokatorer der er kørt (JO44, JO45, JO46 og så videre) . Så des længere 
væk, des bedre. Og des flere hovedfleter des bedre. 

Du fik sikkert allerede en tanke om hvor vidt det kan betale sig at bruge lidt tid på at jagte et bestemt post 
nummer. Og ind imellem kan det faktisk godt betale sig at gøre det. Det samme gør sig også gældende i NAC 
testerne på VHF/UHF. 
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Og straks vil nogen sige; puha da da, det kan da blive lidt af et bøvlet regnestykke til sidst? Både ja og nej. For 
hvis du bruger for eksempel det program som Lars OZ1IVA har lavet til 80 meter aktivitetstesten, behøves du 
ikke spekulere på den slags. Det regner programmet ud for dig, helt af sig selv. Og hvis du i NAC testerne på 
VHF/UHF anvender TACLOG eller TUCNAK, så regner de det også ud for dig.  Jeg har blot taget det med for at 
vise dig hvad der ligger bagved. Og i de "store" contester bliver det næsten en videnskab med udregningen, så 
der lader man helt og holdent contest logprogrammet gøre den slags. 

Den gamle skrøne med 59 rapporten tager vi også lige op. Fra en af de "store" contester kommer den lille 
vittighed med "You are five and nine one four, what was your callsign again?" (du er fem og ni en fire, hvad var 
dit kaldesignal lige?). Som mange vil sige nu, jamen så er han da ikke fem og ni? Nej helt sikkert ikke, men i de 
fleste regler står der blot at der skal udveksles en rapport og et eller flere numre, og så skriver de "for eksempel 
59-14" - så det gør folk jo dermed. Selve signal-rapporten er i contest sammenhænge ikke vigtigt, og betragtes i 
point-sammenhæng for ligegyldig.  Og hvis man ser på eksempelvis det der uploades til ARRL's Logbook Of 
The World (LOTW), så ser man at signal-rapporten slet ikke kommer med over. Det er de numre som kommer 
efter signal-rapporten der imod i en contest. 
 
Men er det i de mere hjemlige contester på VHF/UHF skal du ikke forfalde til den med 59 rapporten som en 
standard. Her forventes det (og forlanges det) at du sender og modtager en ægte signal-rapport. Det samme gør 
sig gældende for Juli testen (i gamle dage VHF-UHF fieldday). Jeg har dummet mig en gang med loggen for 6 
meter i juli testen, hvor jeg kørte med mit yndlings HF contest program, der som standard bare lavede 59(9) 
rapporter i loggen .Jeg fik en, berettiget, kraftig påtale om at den slags ville man ikke se igen. Og de havde jo 
ret. 

 

 

 

Lidt mere struktureret .. 

Nu har du så fået lidt en ide til hvor du kan starte henne. Det afhænger jo selvfølgelig også af hvad udstyr du 
har til din rådighed. Jeg startede med 80 meter aktivitetstesten, så den vil jeg holde fast i som et 
udgangspunkt. Men den strukturerede gennemgang kan du bruge på en hvilken som helst contest. Selv i 10 
meter testen eller på VHF/UHF NAC testerne. Der kommer et par ting om NAC testerne hist og her. 

1. Reglerne for contesten, læs dem før contesten! 

En hver contest udbyder har selvfølgelig et sæt regler for den udbudte contest. Læs dem, og læs dem grundigt. 
Specielt bør du være opmærksom på formålet med contesten og den opbygning. Selve tidsrummet er også 
beskrevet i reglerne. Her finder du også deadline for indlevering af loggen samt hvor og hvordan. Reglerne for 
80 meter aktivitetstesten finder du på EDR's hjemmeside. Jeg har lagt linket ind i referencelisten sidst i 
artiklen. Reglerne for NAC testerne har jeg også et link til. 
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2. Hvilken klasse/kategori skal jeg vælge 

Enhver contest har forskellige klasser og/eller kategorier. Kører man QRP, så kontroller lige hvad max effekten 
er. Nogen siger 5 watt andre siger 10 watt. Low power er som regel maksimalt 100 watt men igen, kontrol er 
bedre her. Så er der også forskellen med om man er single operator, altså man er én mand om det hele, eller om 
man er multioperator hvor der er flere om indsatsen. I 80 meter testen er der 3 klasser; QRP-(CW eller SSB), 
KLUB-(CW eller SSB) og SSB eller CW. 

Og QRP er klart afgrænset til 5 watt. I 80 meter testen er der ingen skelnen mellem 100 eller 1.000 watt. der er 
ingen high eller low power kategori. 

At køre i QRP klassen er lidt en udfordring, så jeg vil nok ikke starte i den klasse som nybegynder. Der skal lidt 
erfaring til vil jeg mene, inden du kaster dig ud i den slags. 

Det samme gør sig også gældende for NAC testerne. Her skelner man mellem enkelt operatør og multi operatør, 
samt effekterne som der sendes med. Low power er maksimalt 100 watt, og high power er alt over 100 watt og 
op til 1.000 watt. 

 

 

 

3. Sæt dig et mål 

Hvordan sætter man sig et mål som nybegynder? Et mål skal være noget konkret, som du kan vurdere direkte 
bagefter. I 80 meter testen kunne det jo være antal QSO'er og antal post numre i hver periode eller samlet set? 
Et eksempel kunne være at du skal have kørt mindst 10 QSO'er og 6 post numre (multipliere) i hver periode. Det 
vil sige at du har et mål om at kører mindst 40 QSO'er og 24 multipliere i en 80 meter test. Og det er faktisk ikke 
urealistisk, selv med små midler og uden den store erfaring. Næste gang du deltager, så sætter du selvfølgelig 
målstregen lidt højere, ikke? 

I en NAC test kunne det være 20 QSO'er og mindst 6 hovedfelter (der er 12 hovedfelter i Danmark). 

4. Nøjagtighed (ingen fejl) 

Når man starter ud i en contest de første par gange, vil der være en vis nervøsitet. Bare rolig, det skal du ikke 
være bange for, da det er helt naturligt. Men det som den nervøsitet kan gøre, er at du ikke taster det rigtige ind 
i loggen, at du ikke hører det hele korrekt. Gør dig selv den tjeneste at det bliver en vane for dig at du spørger, 
hvis der er den mindste tvivl om du hørte rigtigt. Så kan du mene at de andre ikke gider at kontakte dig, da det 
tager for lang tid. Men sådan spiller det ikke. De kan også miste point på den slags fejltagelser. Hellere spørge 
en gang for meget end en gang for lidt. Og det er også en slags træning for dig, til i sidste ende at få det rigtige 
gehør' for at lytte rigtigt første gang. 
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5. Log programmer til contest 
Der findes mange forskellige log programmer. Nogen er bedre til contest end andre. Nogen er endda direkte 
lavet til contest brug. De store er programmer som N1MM+ og Win-Test. Men her til vores 80 meter contest, har 
Lars OZ1IVA lavet et skræddersyet lille godt program. Til VHF og op efter er der også et par specielt 
skræddersyede programmer (TACLOG og TUCNAK) som du finder link til i reference-listen. OZ1IVA's program 
er let forståelig og nem at gå til. Eneste ulempe jeg ser, som HF constester på CW er, at han ikke har CW 
nøglingen med fra programmet. Jeg skal selv sende det i hånden. Men det har så til gengæld sin charme, og 
der er da også en del flere som i den her contest får en lille personlig hilsen med på vejen. 

 

 

 

6. Rul HELE båndet igennem, kald ikke kun CQ test 

Search & Pounch (S&P) og det man kalder RUN. Hvad er forskellen og hvor starter jeg henne. 

At køre RUN, er at ligge på en bestemt frekvens og kalde CQ contest - her CQ aktivitetstest. Og så håber man på 
at de andre kommer forbi. Det kan være en udmærket strategi i aktivitetstesten, hvis man for eksempel bor på 
Bornholm. Så vil alle vi andre med sikkerhed finde dig, måske endda i hver af de 4 perioder. At kalde CQ nu til 
dags er blevet noget lettere, da en moderne transceiver som standard har indbygget en "papegøje", en 
talemaskine. Men når vi nu ikke bor på Bornholm, så må vi jo ud at lede efter de andre ind i mellem.  Det 
kaldes på "nydansk" for search and pounch (S&P). Man kalder ikke kun CQ men også komme rundt i krogene 
og finde guldkornene. Kør med VFO'en fra 3.720 KHz og op til 3.770 KHz, og find alle dem du ikke har kørt 
endnu i denne periode. 

Her er det vigtigt at du kender båndplanen for det pågældende bånd. Og har husket at læse reglerne godt 
igennem.  I 80 meter testen er der udpeget et specifikt område til både CW og SSB. Som selvfølgelig står i 
reglerne. CW : 3.520 til 3.560 KHz, SSB : 3.720 til 3.770 KHz. Og når der står "Der benyttes følgende områder" er 
det fordi man ikke vil have folk til at sprede sig uden for det område.  Det gør det også nemt for dig at finde 
folk. de skal være inden for det her område. 

I NAC testerne, er det primært det pågældende bånds egen båndplan du lige skal kikke lidt mere på. 

 

Faktisk er det med S&P en god måde at starte op på i en contest, indtil man har lært lidt om hvordan man gør, 
og hvordan afviklingen af en kontakt foregår. Du vil hurtigt se (høre) at man i en contest fatter sig i korthed - 
intet unødvendigt snakken. Du lærer "Contest rytmen", ved at lytte til de andre. 
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7. Brug af DX cluster og andre hjælpemidler 

80 meter aktivitetstesten er nok lidt for begrænset til at anvende DX cluster med mere. Det samme gælder også 
lidt for NAC testerne, og så dog. Hvis der er åbninger på for eksempel 6 meter, 2 meter eller 70 cm, så kan det 
være en hjælpende hånd til dig. Men til andre contester er det et helt legalt hjælpemiddel, hvis man har valgt 
at køre i assisted kategorien. Hvis der er begrænsninger i brug af hjælpemidler, så kan du læse dem i reglerne 
for den pågældende contest. 

8. Send din log ind 

Hvornår og hvordan, skriver alle i deres regler. Og for 80 meter testen, har Gunnar OZ1GX da heller ikke gjort 
nogen undtagelser. Senest onsdagen efter testen på den oplyste email adresse. Og jeg ved af erfaring at han 
helst vil have den i det der hedder OZ8GW formatet. Det har han ikke lige  skrevet ind i reglerne, men vi andre 
ved det fordi vi har været med så mange gange. 

VHF/UHF NAC logge skal være i REG1TEST formatet, som de fleste logprogrammer der anvendes til NAC kan 
producerer. Loggen skal uploades på "contest-robotten" på deres hjemmeside. Papir logs accepteres ikke mere 
her. 

De fleste andre contest udbydere vil have loggen tilsendt/uploaded i Cabrillo-formatet. Det er noget som de 
fleste contest log programmer  kan generere for dig. 
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Hvorfor den her 80 meter aktivitetstest? 

Fordi den er på maksimalt 2 gange 1 time, hvis man kører med i CW delen. Det er en søndag 
morgen/formiddag hvor de fleste har fri fra arbejde. Du behøves ikke have verdens største antenne-farm, og 
kan sagtens nøjes med din radios 100 watt. Og dem der deltager er meget flinke til at hjælpe nye med at få 
udvekslet de rapporter der skal til. 

Det er danskere der kører danskere. Der findes et logprogram som er skrevet på dansk (og er GRATIS !). Og folk 
er altid glade for at høre nye kaldesignaler. Samtidigt oplever jeg også en vis tålmodighed og overbærenhed 
med nybegyndere i den her contest. 

 

 

 

DIGI contester? 

På HF er der næsten kun de store 48 timers contester, primært på RTTY. Men i nyere tid bliver der også barslet 
med mere moderne digitale modes. Men det er som sagt primært contester med længere varighed. Her er et 
par af dem, til inspiration; 

 

https://ww-digi.com/index.htm 

https://cqwpxrtty.com/ 

https://cqwwrtty.com/ 

http://www.arrl.org/rtty-roundup 

https://www.rttycontesting.com/ft-roundup/ 

Ved de digitale contester skal du bruge lidt tid og tålmodighed med at sikre dig at der er forbindelse mellem det 
digitale program og dit logprogram. Det er en god ide at starte op lidt før og sikre at det alt sammen virker som 
det skal. 

 

https://ww-digi.com/index.htm
https://cqwpxrtty.com/
https://cqwwrtty.com/
http://www.arrl.org/rtty-roundup
https://www.rttycontesting.com/ft-roundup/
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ARRL's roundup er en sjov contest, da den ikke er plaget af alle de store stationer som er med i CQ WW og CQ 
WPX contesterne. Så hvis du har lyst til at kaste dig ud i en RTTY contest, skulle du nok overveje sådan en 
som den. 

Men også på VHF og UHF er der digimode contest. Det er så ikke noget jeg har erfaringer i. 

http://www.ft8activity.eu/index.php/en/ 

På hjemmesiden rttycontesting kan du finde et væld af nyttige informationer om ikke kun RTTY contest, men 
også om blandt andet FT8. https://www.rttycontesting.com/ 

 

 

 

 

Danish Contest Academy (DCA) med mere 

Din lokale radioklub mangler sikkert altid operatører til en fieldday, en aktivitetstest på enten HF eller 
VHF/UHF.  Ellers gør nabo-klubben med sikkerhed. Du skal ikke være bange for at prøve kræfter med det her 
ved en anden station end den du er vant til. Ellers kunne du forsøge noget lidt anderledes, og utraditionelt. Slå 
op i en udgave af OZ, eller gå på EDR's hjemmeside - eller VUSHF hjemmesiden; og se hvem der i dit lokal-
område er en af "de store kanoner". Tag kontakt til vedkommende og hør om du må kikke forbi, fordi du er 
interesseret i at komme i gang med at kører contest. Jeg vil tro at du møder en positiv indstilling for at snakke 
contest med dig. 

 
Du kan selvfølgelig starte op selv derhjemme fra din egen QTH med eget udstyr. Men det er også rigtig sjovt at 
være en del af et hold og det lærer man meget af. 
 
Hvis du ikke lige finder nogen radioklub i nærheden, som er contest aktive kan du kontakte OZ1ADL fra OZ5E i 
Stjær ved Aarhus/Skanderborg. Der er en gruppe contestere, der har opbygget en super station med alt hvad 
man kan drømme om af antenner, og som har dedikeret den til Contesting. Der kan du både være en del af et 
større hold, eller man kan prøve sig selv af, med sit eget kaldesignal, i et større set up. 
 
Lige meget hvad du gør, er det bare med at komme i gang. Når man først har prøvet det et par gange, kan man 
hurtigt blive helt bidt af det. Du kan læse meget mere i OZ oktober 2012 på side 506 og frem, omkring OZ5E. 
Hvis ovenstående har vakt din interesse, er det bare med at komme i gang med noget Contest. 

OG… du er med til at sætte OZ på verdenskortet. 
Held & Lykke - vi høres i den næste Contest ! 
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Referencer; 

Reglerne for 80 meter og 10 meter contesterne er godt beskrevet i OZ Juni 2020 på side 81 og 82. 

Du finder dem også på EDR's hjemmeside 

https://edr.dk/wp-content/uploads/2020/04/Regler-80m-A-test-1.pdf 

https://edr.dk/wp-content/uploads/2020/04/Regler-10m-NAC.pdf 

 

Og et dansk (og gratis) logprogram til 80 meter testen finder du her; 
http://www.qrp.dk/OZ_Contest/ozcontest.htm 

 

Reglerne for VHF/UHF NAC contesterne finder du her;  

https://vushf.dk/contest/rules/nac-oz/ 

 

OZ2M's TACLOG til VHF og op efter 

http://rudius.net/oz2m/taclog/ 

 

TUCNAK logprogrammet 

http://tucnak.nagano.cz/old/tucnak1en.html 

 

Båndplaner  HF 

http://www.qrp.dk/BandPlan/bandplan.htm 

 

Båndplaner VHF og UHF 

https://vushf.dk/bandplaner/bandplaner-2013/ 

 

Contest på EDR's hjemmeside finder du her - lidt nede på siden; 

https://edr.dk/amatoerradio/ 

 

Og Danish Contest Academy, OZ5E finder du her; 

https://www.oz5e.dk/ 
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DX code of Conduct 
Af OZ1DCZ, Carsten 

Jeg vil gerne bruge lidt plads på at gøre opmærksom på dette ”DX code of conduct”. En af grundene til dette er 
at jeg her i Corona tiden, har haft tid og mulighed for at få spindelvævet blæst ud af min mic og bidraget til 
sommervarmen indendørs, med spildvarmen fra mit lille PA-trin. Fælles for det hele er at jeg desværre har 
haft en del dårlige oplevelser med medamatører fra mange dele af verdenen. Det virker som om, at der er 
opstået en jantelovs kultur blandt radioamatører, som går ud på ”at hvis jeg ikke kan få forbindelse til en lidt 
sjælden station, ja så skal andre heller ikke have forbindelse, så derfor bliver der udøvet en del chikane mod 
medamatører rundt om i hele verden. Man kan også sige at der er opstået en QRO kilowatt fænomen, At hvis 
bare jeg sender kraftig nok så kommer jeg igennem. Dette resulterer jo så i at dem der sender med flere 
kilowatt bare træder på dem der kun kører QRP, som i den sammenhæng ”kun” er 100 watt, de bliver ved med 
at kalde oven i alle andre indtil de får forbindelse. Jeg syntes det er en noget grov opførsel og derfor denne 
opfordring til at læse og efterleve ”DX code of Condukt” , http://www.dx-code.com/  Det er et vigtigt budskab, 
ikke mindst nu hvor der er ved opstået en QRP bevægelse, som der jo også gerne skulle være plads til på 
båndene. De stationer der kører SOTA eller Flora Fauna har alle oplevet hvor træls det er når der er amatører 
der ikke rigtig kan finde ud af ”code of cunduct” 
Der kan findes meget mere om ”Code of Conduct” på internettet, https://edr.dk/2020/04/20/dx-code-of-conduct/ 

DX-adfærdskodex 

Jeg vil lytte og lytte og så lytte endnu mere 

Jeg vil kun kalde på en DX-station, hvis jeg kan læse dens signaler ordentligt 

Jeg vil ikke forlade mig på Clusteret, men vil selv være sikker på DX-stationens kaldesignal, før jeg kalder 

Jeg vil ikke genere (“jamme”) DX-stationen, ej heller dem der kalder på DX-stationen og jeg vil aldrig afstemme 

min station på DX-stationens sende- eller modtagefrekvens 

Jeg vil afvente at DX-stationen afslutter sin kontakt før jeg begynder at kalde på ham 

Jeg vil altid afgive mit fulde kaldesignal 

Jeg vil kalde, og derefter lytte en rimelig tid. Jeg vil ikke kalde konstant, uden at lytte 

Jeg vil ikke sende medens DX-stationen kalder på et andet kaldesignal, end på mit 

Jeg vil ikke sende medens DX-stationen kalder på stationer fra et andet geografisk område end mit 

Hvis DX-stationen kalder på mig, vil jeg ikke gentage mit eget kaldesignal, med mindre jeg tror, at han ikke 

har opfattet mit kaldesignal korrekt 

Jeg vil være taknemmelig hvis og når det lykkes for mig at få kontakt 

Jeg vil respektere alle andre radioamatører og opføre mig sådan, at jeg også opnår deres respekt  

Oversættelse af OZ4UN og direkte klippet fra ham, håber han tilgiver mig! 

 

 
 

http://www.dx-code.com/
https://edr.dk/2020/04/20/dx-code-of-conduct/
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JOTA / JOTI – hvad er det for en fisk? 
Af  Gitte Thomsen OZ1ULV &  Søren D. Myler OZ0AL 

 
 
JOTA/JOTI er et arrangement der 1 gang årligt kører af stablen den 3. hele weekend i oktober. Her kan spejdere 
få mulighed for at snakke/chatte med andre spejdere rundt om i Verden.  
En unik mulighed for at opleve det virtuelle fællesskab med spejdere over hele verden. 
 
JOTA står for "Jamboree On The Air", og JOTI står for "Jamboree On The Internet". 
 
JOTA er et samarbejde mellem spejdertroppe/-patruljer og en radioamatør. Hvor spejderne afholder en helt 
almindelig weekend, med almindelige spejderaktiviteter. 
 
Radioamatøren kommer og er der hele weekenden, og spejderne bruger så i samarbejde med radioamatøren 
hans udstyr til at komme i kontakt med andre spejdere. Både i Danmark, Norden og resten af Verden. 
 
JOTA har kørt siden 1962 i Danmark og 1957 på verdensplan og har gjort at spejdere kan kommunikere med 
hinanden mindst 1 gang årligt og derigennem få kontakt til andre spejdere. Kontakter der kan udvikle sig til 
venskaber og at man før eller siden mødes på en national eller international lejr et eller andet sted i Verden.  
 
JOTI er modstykket til JOTA, her er det en computer der bruges i stedet for en radio. Men på samme måde som 
med JOTA, så er det vigtigste at komme til at chatte med andre spejdere og udveksle ideer og aktiviteter med 
hinanden. 
 
For begge dele gør det sig gældende at man skal sørge for at alle for prøvet at snakke/chatte, og at man har det 
sjovt imens at man gør det. 
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JOTA/JOTI er en god måde at få en international oplevelse hjemme i gruppen, hvis man endnu ikke har mod 
på at rejse afsted selv. Med over 1,3 millioner deltagende spejdere fra over 150 forskellige lande, er der rig 
mulighed for også at skabe varig kontakt med en gruppe ude i verden.   
Det gør Jamboreen til den største spejderaktivitet på verdensplan set på antal deltagere pr. år.  
 
I Skandinavien laves der hvert år et puzzle man kan deltage i. ligeså er der også puzzle på verdensplan. Og 
man kan sagtens deltage i begge dele. 
 
På hver station gøres der meget ud af at give spejderne en god oplevelse, krydret med forskellige aktiviteter, så 
der bliver god variation i indholdet. 
Det kan være f.eks. kontakt via skype til stationer andre steder i verden, hvor man laver en fælles aktivitet 
(ofte aftalt på forhånd), Muse-kast, ordlege, klip din egen dipol og test den, loddesæt, et verdenskort med nåle 
der viser hvor langt væk man har haft kontakt, bygge lege over radio (også en god måde at komme lidt af med 
mikrofon-skrækken, og de lærer at tale i Radio), rævejagt…. 
Det er nærmest kun fantasien der sætter grænsen. 
 
At afvikle en station kræver noget planlægning, og det kan ikke lade sig gøre uden et samarbejde med lokale 
Radioamatører der har lyst til at stille deres viden og udstyr til rådighed for en weekend. Til gengæld giver det 
nogle fantastiske oplevelser, og muligvis nye aspiranter til hobby’en. 
 
En station opnåede f.eks. et år at der er blevet skrevet/talt med over 1300 andre spejdere, fra minimum 619 
forskellige spejdergrupper, i alt fra 75 forskellige lande, via Radio og Internet. 
 
Et andet sted fra: 
Det blev kun til 35 kontakter i år. Det længste vi kom på voice, var en kontakt til det Saudi Arabien drenge 
spejder forening (ca. 4380 km). 
På digitale mode, nåede vi ud til Brasilien (ca. 8430 km), Japan (ca. 8570 km) 
 
 
 
Jeg syntes det er sjovt og spændende, at skrive/snakke sammen med 
andre spejdere fra hele verden. Jeg har været med til jota joti i 4 år.og 
glæder mig hvert år til at se hvad det er for nogen opgaver vi skal lave 
hen over weekenden. Der var særligt 1 år hvor staben/ledelsen af jota 
joti var med hos os i Karl af rise gruppen, det var sjovt at følge deres 
arbejde hen over weekenden. Fordi jeg har været med til jota joti, er jeg 
nu selv blevet radio spejder og er i gang med at tage en radio licens.  
Tobias Konsvang 
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- Her kan man snakke med faktisk alle 
mulige verdenshjørner, som er logget på 
Jota-Joti i dag, forklarer Natalie Kold, der er 
fra De Grønne Pigespejdere i Hjallerup. 

 

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/nordjyske-spejdere-kalder-resten-af-verden-radio 

 

Det er helt fantastisk at opleve 10-12 årige spejdere blive 1 meter højere, når de på deres hjemmeklippede dipol 
får kontakt til Polen og Grækenland. Se glæden i deres øjne, og høre begejstringen i stemmen, som om de ikke 
helt kan tro at de selv har været med til at lave det. 

 

 

 

 
 

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/nordjyske-spejdere-kalder-resten-af-verden-radio
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PA trin til VUSHF båndene 
 

Eller Hvad skal man være opmærksom på med lignende projekter 
Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 

Indledning. 
I de forløbne mange år er der kommet en hel del radioer der dækker de tre høje bånd, 2 m,70 cm og 23 cm. 
Dermed ikke sagt at disse bånd ikke har været tilgængelige på kommercielt fremstillet udstyr før men prisen, 
især på 23 cm, har været meget høj og ofte udenfor rækkevidde for folk med almindeligt indkomst og et 
familieliv. 

Det har heldigvis ændret sig. Udbuddet af brugt udstyr samt fremkomsten af nye stationer der inkluderer disse 
bånd, til et nogenlunde rimeligt pris, er vokset. Blot for at nævne nogle: Yaesu-736, IC-910, TS-2000 og ikke 
mindst IC-9700 som den sidste skud på stammen. Lad være sagt med det samme. Det er stadig dyrt men ikke 
så dyrt som det var for blot nogle få år tilbage! 

Når man kikker på disse stationer må man erkende at til trods for den teknologiske udvikling så har deres 
udgangseffekt på senderen lader meget tilbage at ønske. På nogle af de nyere stationer kan man få ca 100W på 
2 meter, 50W på 70 cm og ca 10W på 23cm. Bevares – det kan være rigeligt for nogen især hvis man kører 
nogle af de digitale modes som ikke kræver det helt store men hvis man skal gøre sig gældende i en contest så 
kræves der noget mere hvis man skal kunne høres. (Så må man håbe at modparten kan høres af en selv.) 

I den her artikel prøver jeg at gennemgå de ting man skal være opmærksom på hvis man beslutter sig for at 
bygge et PA trin til et eller flere af de høje bånd. Lad det være sagt med det samme – at bygge en højeffekt trin 
er ikke en begynder projekt! Man kan ikke snyde med at bruge andre komponenter end dem der er angivet. 
Man kan komme ret meget galt afsted hvis man ikke er opmærksom på de farer der er forbundet med at rode i 
et højfrekvens/højeffekt miljø. (Tro mig – jeg har lært det på den hårde måde.) 

Men nu til sagen! 

Komponenter 
I det her afsnit vil jeg bruge en del energi på at forklare, hvad man skal være opmærksom på i valget af 
komponenter til højfrekvens/højeffekt trin. Det er absolut nødvendigt at man forstår at bruge de komponenter 
der er velegnet og holde sig fra stumper som kun fører ærgrelse med sig. 
 

a. Print 

Lad mig sige det med det samme: Print er ikke bare print!!! Der findes et hav af forskellige materialer, 
tykkelser på dielektrikummet, armering og ledertykkelse. Disse print har deres styrker og svagheder 
og ikke mindst stor forskel i pris. Den velkendte glasfiberprint som de fleste har liggende i hobetal er 
ganske udmærket men ikke til PA formål på de høje bånd. Problemerne med disse print er at man har 
ikke en kinamands chance for at vide hvad man har liggende. Den dielektriske konstant kan variere 
fra 3,5 til 6. Fabrikanterne garanterer sjældent hvad de har stoppet i suppen før de støbte pladerne. 
Alene af den årsag skal man holde sig fra dem. Det næste er at det dielektriske tab ved høje frekvenser 
vokser ret hurtigt. Det kan medføre at der ganske simpelt går ild i printet! (Tro mig – har prøvet det.) 
Udover at det lugter fælt er det også giftigt og død ærligt for ens projekt. Nogen kan argumentere for at 
på 2 meter skal det nok virke. Det gør det måske… men ved en udgangseffekt på 1000W skal der ikke så 
mange procent tab til før skidtet bryder ud i lys lue. 

Teflon print også kendt som PTFE er straks noget andet. Disse print er ofte velbeskrevne fra 
fabrikanternes side med ganske snævre tolerancer på alle de faktorer der har indflydelse på ens 
design. Samtidigt er de også ret varmebestandige så deres evne til at forpeste luften omkring en med 
fæl røg er ret begrænset. Prisen på disse print er af ganske naturlige årsager ret høj. Men det kan købes 
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i mindre portioner til ganske fornuftige priser på nettet. (eBay.com er din ven!) Hvis man ”bare” følger 
en beskrivelse af en konstruktion så gør man klogt i at købe den rette printmateriale. Her kommer lige 
en lille advarsel: Hvis du har et teflon print liggende i skuffen uden at du ved helt nøjagtigt hvad det er 
(fabrikat, type, dielektrikum og tykkelse) kan du bruge det til en vifte til husets frue eller som 
brevpresser. Men ikke til en 23 cm PA trin. 

Hvis man hører til den type som godt kan lide at lege lidt med forskellige konstruktioner som kan 
kræve teflon print så skal man vælge print som er specificeret ved 10GHz. Der er flere internationale 
standarder for specificering af print. Disse tests foregår ved 1 MHz og ved 10GHz. De fleste 
beregningsprogrammer tager udgangspunkt i den dielektriske konstant opgivet af fabrikanten ved 
10GHz. Det er den værdi der skal bruges som input til disse programmer. Ikke den som er opgivet ved 
1MHz. Det sidste er ubrugeligt til vores formål. 

 

Fig. 1 Forskellige teflon print. Bemærk fabrikantens typeskilte og min egen note som identificerer de 
enkelte print. Det skal man bare have styr på! 

 

b. Kondensatorer 

Hvis man prøver at kikke i nogle application notes fra fabrikanter af PA transistorer så vil man opdage 
at i deres testopstillinger bruger de kondensatorer som er meget velspecificeret. Dvs. de opgiver ikke 
alene værdien af kondensatoren men også fabrikant og serie type. Det er der mange gode grunde til. En 
af dem er at de har modtaget en Spice model af den pågældende komponent fra fabrikanten så de 
kunne simulere konstruktionen inden de loddede den sammen. Den anden grund er at de vil have 100% 
styr på komponenten. Især kondensatorens Q er alfa og omega i den sammenhæng. Det er af alt 
afgørende betydning at det dialektrikum som kondensator fabrikanten har anvendt er så tabsfattigt 
som muligt. Man må også konstatere at der ganske få fabrikanter der formår at håndtere kunsten at 
producere kondensatorer som er velegnet til høje frekvenser og høje effekter samtidigt. Den jeg er 
sikker på er ATC (American Technical Ceramics) og jeg har hørt at den Israelske firma AWX også 
markedsfører nogen som skulle være velegnede til vores formål – men jeg har ikke set dem. Under alle 
omstændigheder så skal man være på udkik efter ”High-Q high power application” når fabrikanten 
beskriver sit produkt. Det er der ikke mange af – med undtagelse af ATC. Det som kendetegner disse 
kondensatorer er deres eksorbitante høje pris og deres eksorbitante høje Q. (igen – eBay.com er din 
ven!) 

Trimmekondensatorer af den gængse type er en ”no go”. Jeg kan takke min brillemager for at jeg 
stadig har mit syn efter at en keramisk trimmer eksploderede i ansigtet på mig. Stumpen sad fast i 
plastikglasset. Tør slet ikke tænke på hvad der ville have sket hvis jeg ikke havde briller på. Det var et 
35W PA til 23 cm. Mere skal der ikke til! Men når det er sagt så er der faktisk trimmere der kan bruges. 
De koster bare så jorden ryster. Det er trimmere med zafir som dielektrikum. Ja – du læste rigtigt – 
zafir. Damerne kender det som ædelsten og teknikerne som høj-Q dielektrikum. Jeg har set dem hos en 
on-line forhandler for 200kr/stk plus mormor. Jeg har mine fra nogle print jeg har pelset gennem 
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tiderne. De er rare at have når man absolut har mistet følingen med tilpasningen af en udgang - de kan 
hjælpe en med at finde ud af hvad vej man skal gå.       

 

Fig. 2 Eksempler på ”High-Q” kondensatorer. Fra venstre mod højre: To keramiske trimmere som 
angiveligt kan bruges – har dog aldrig brugt det på udgangen af en forstærker. Midten . tre styk 
zafir trimmere med forskellige termineringer. Yderst til højre ”High-Q” keramiske kondensatorer 
fra ATC med forskellige termineringer. 

 

c. Spoler/drosler 

Her vil jeg tillade mig at skelne mellem de spoler/drosler vi triller selv og dem man kan købe. Nu er vi 
på en måde ret heldige. Når man laver høj-effekttrin så har vi egentligt ikke nogen afstemte kredse 
som skal resonere på en bestemt frekvens. Det er jo sådan at forstærkeren skal helst dække hele det 
forventede frekvensbånd uden at man skal justere eller tune om man vil. Spoler på de aktuelle bånd 
agerer nærmest som drosler hvor de sørger for bias- og/eller forsyningsspændings forbindelser. Det er 
ikke helt sandt men det gør kravstillingen til disse komponenter lidt lettere. Kravet til disse ting er 
ligesom kravet til andre komponenter – de skal opføre sig som det er meningen. Hvad mener jeg med 
det? Jo – en spole skal opføre sig som en spole ved de frekvenser de bliver anvendt ved samt som et 
minimum på den tredje harmoniske af disse. Især det sidste krav er en barsk en. Allerede på 2 meter 
kan det være en udfordring at have en spole som også opfører sig som en spole på 70 cm. For ikke at 
glemme at vikle en spole der kan bruges på 23 cm er næsten en fysisk umulighed. I fbm. afkobling af 
forsyningsspænding er ferritperler af den ene eller den anden slags en kærkommen komponent. 
Koblet som ”spole” i et pi-filter er de ganske fremragende som filter på forsyningslinjen. Igen her som 
ved de andre komponenter er det uhyre vigtigt at man ved hvordan ens spole opfører sig i den 
opstilling man ønsker at anvende den i. Man er godt hjulpet på vej hvis man har mulighed for at måle 
spolens reaktans ved de frekvenser som er aktuelle for ens konstruktion. Målingerne skulle meget 
gerne vise at det er en spole vi har at gøre med og ikke en resonanskreds eller kondensator ved de 
målte frekvenser. Jeg vil lige i den forbindelse nævne at, hvor en drossel med kærne fungerer fint i 
forsyningslinjen vil den samme komponent ikke være godt i direkte tilknytning til drain i en power 
FET. Årsagen til det skyldes at tabet i kærnen ved de aktuelle frekvenser vil være så stor at den vil 
blive rødglødende. I forsyningslinjen er tabet ønskværdig samtidigt med at den vil være begrænset til 
et meget lille niveau grundet den begrænsede HF-energi som er tilstede. 
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Fig. 3 Til venstre to ”drosler” beregnet til forsyningsspændings filtrering. Bemærk at lederen 
gennem kærnen går lige igennem – der er ingen viklinger. Kan tåle relativt store strømme. Til 
højre et par hjemmetrillede spoler til drain kredsløbet. 

 

d. Modstande 

Her igen gælder det samme mantra som ved de andre komponenter – de skal opføre sig som det de er 
beregnet til og ikke an det. Dvs. en modstand skal optræde som en ren ohmsk tingest uden kapaciteter 
og spoler hen over/i serie med osv. Tro mig det er temmelig meget forlangt især hvis vi kikker på de 
standard 1/8W modstande med ben på som de fleste bruger ved diverse hjemme projekter. På 23 cm er 
de ganske simpelt ubrugelige. På 70 cm kan de give grund til en del selvsving hvis man ikke er 
opmærksom på hvor og hvordan man bruger dem. På 2 meter er de ok, hvis det er brugt med omtanke. 

Jeg må tilstå at de få steder man bruger disse komponenter i PA sammenhæng bruger jeg SMT 
komponenter (overflade monterede) min favorit er 0805 størrelsen da jeg stadig kan se den og den er til 
at håndtere også når man skal lodde den med en almindelig loddekolbe.  

 

Fig. 4 Til venstre er der 4 stk. 0805 modstande. Til højre nogle 1206 modstande som jeg bruger som 
”Q-dræber” i drain kredsløb.  
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e. Transistorer 

Jeg vil ikke komme med en detaljeret beskrivelse af de transistorer som kan være aktuelle til vores 
formål. Det er der mange andre der har gjort. De har også gjort det meget bedre end jeg kunne. Jeg vil 
angribe sagen fra en lidt anderledes vinkel end det er gjort i litteraturen. Jeg vil prøve at se det fra et 
praktisk og ikke mindst økonomisk vinkel som måske kan være til hjælp hvis man beslutter sig for at 
give sig i kast med et PA projekt. 

Alle dem der har prøvet eller overvejet at gå i krig med at bygge et PA trin har erfaret at halvledere især 
PA transistorer er nogle kostbare bæster som kan koste over det man i dag giver for en brugt HF 
station. Alene det kan afholde de fleste at give sig i kast med projektet da et lille kort blå blink fra 
transistoren kan indikere at man har lige brændt kræet af som har kostet over 700kr plus mormor.  

Heldigvis er der en udvej. Som det gamle ordsprog siger ”… når det regner på præsten så drypper det på 
degnen…” Den voldsomme teknologiske udvikling der har været på telekommunikationsområdet har 
medført at der er en del gamle basestationer til salg på div. loppemarkeder og andre steder. Disse 
enheder indeholder transistorer, og andet godt, i rå mængder. For ikke at glemme til en overkommelig 
pris. Endvidere er der nogen i  fjerne østen som også har opdaget det og de markedsfører disse stumper 
til et MEGET favorabel pris. Jeg har selv købt der ude og slap med 55kr for en transistor der normalt 
koster over 800kr plus mormor. Man skal dog passe på når man handler derude. Der er nogle røvere 
imellem som ikke aner hvad de har med at gøre så man kan blive snydt. Men det er absolut ikke 
umuligt at få den ægte vare. 

Det man især skal være på jagt efter er udstyr der har været brugt i 900 MHz båndet – hvis man vil lege 
på 23 cm. I vise situationer kan disse transistorer også med fordel bruges på 70 cm eller sågar helt ned 
til 2m. Det som kan være en udfordring er at finde nogen som ikke er internt matchede. Det sidste er 
man nød til at kikke i databladene over da det er ikke noget man kan se på transistoren. I det hele taget 
så kræver det lidt af en forberedelse inden man indleder jagten. 

En anden alternativ er at bruge forstærkeren som den er og bygge den om fra 900 MHz båndet til 23 
cm. På det punkt må jeg erkende at jeg har haft ringe succes. Jeg har læst om folk der har gjort det – 
men som sagt det er ikke lykkedes for mig at få sådan en tingest til at virke. Hvis man mener at det er 
kompliceret at få en transistor til at virke på 23 cm så bliver det absolut ikke nemmere ved at bruge en 
eksisterende opstilling på 900 MHz. Antallet af variable bliver bare for stor. 

Det næste spørgsmål er: Bipolær eller FET? Jeg har for flere år siden forladt det bipolære og gået over til 
at bruge LDMOS som det populært hedder. De bipolære har ikke ret meget gain typisk mellem 5 til 8 dB. 
De har med at rende deres vej i varme. Bøvlet at lave biaskredsløb til. Samt deres pris afspejler slet ikke 
det man får for pengene. LDMOS derimod er ret nemme at have med at gøre. De har en høj gain typisk 
16 til 20 dB. Er meget nemt at lave biaskredsløb til, render ikke deres vej i varme – næsten ikke. ”What 
not to like?”.  
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Fig. 5 Et lille udpluk fra min beholdning af PA transistorer. Til venstre i TO220 hus er en 
Mitsubishi PA transistor som er velegnet op til UHF og leverer ca. 15 W. Den har source til 
flangen så den er god nok. Ved siden af er der to 900MHz transistorer der kan levere 70W på 2 
meter med en drive på 400mW. Ved siden af igen to ”voksne” børn der kan levere hhv. 120 og 
180W på 23 cm og 13 cm. Til sidst en basse der leverer 1kW på 2 meter. Alle sammen LDMOS. 

 

Forstærkere (PA) 
Nu er vi kommet til sagens kærne. Det har måske taget lidt mere end beregnet men jeg synes at det er 
vigtigt at være vidende om hvad man skal være opmærksom på når det drejer sig om komponenter. 
Uden den viden er der meget ringe chance for at ens projekt får en lykkelig afslutning. Fig. 6 illustrerer 
nogle af de kilder og stadier mine projekter har. Nogle af dem har jeg beskrevet for oven og nogle er lidt 
anderledes. Jeg synes at billedet viser nogle gode eksempler på hvordan man kan erhverve sig en 
ordentligt PA uden at blive flået af griske komponentpushere. For ikke at glemme at fornøjelsen er helt 
ens egen.       

Til venstre på Fig.6 er der afbildet en forsøgsopstilling af en PA til 2 meter. Opstillingen præsterer 70W 
ud ved 400mW ind – lineært. Transistoren er monteret på en køleplade fra en PC-CPU. Det fungerer 
ganske udmærket blot man husker at taste ud engang i mellem så kræet kan køle lidt. Hvis man 
monterer en lille blæser på tingesten, er den ikke til at snakke ihjel. 

Den næste ved siden af 70W trinnet er en færdigkøbt modul der kan levere 1kW lineært uden at blinke. 
(Den er blevet købt på eBay. Man skal blot skrive ”1kW linear amplifier” så dukker den op. Kommer for 
øvrigt fra Spanien.) Det er så en lidt anderledes måde at gribe sagen an. Her var jeg ude og købe en 
færdigmonteret print til knap 900kr. det man skal huske er at transistoren følger ikke med til den pris 
men alt andet. Transistoren er en BLF188 som kostede ca. 1300kr. Den er vist kommet lidt ned i pris. 
Når m,an har med den slags effekter at gøre er køling alt afgørende. Man skal vitterligt sørge for at 
man kan fjerne varme MEGET hurtigt. Man skal tænke på at der udvikles 600W varme eller mere på et 
areal der er mindre end 4 kv.cm. Der er nogen der anbefaler at man lodder transistoren fast til kobber 
klodsen frem for at skrue den fast.  Det næste trin (nr. 2 fra højre) er en 100% hjemme designet 300W 
push-pull PA til 70 cm. Den er monteret på en køle tunnel da på den modsatte side (den der vender ned 
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ad og ikke kan ses) er der en magen til. Tanken er at koble de to trin sammen til en 600W lineær 
forstærker. De to spole lignende tingester på ind og udgang er coaxial kabler der agerer som balun. Jeg 
har testet forstærkeren enkeltvis og det fungerer. Hvis man kikker nærmere på det kan man se at der 
er en del kondensatorer i udgangen som er koblet parallelt Det er for at reducere strømmen i den 
enkelte kondensator. (seler og livrem) Det er så tanken at power spliteren/combiner og styrings 
elektronikken skal monteres på siden af køletunellen for derved at ende op med en komplet enhed.  

 

Den sidste print til højre er en 70W 23cm PA som er på forsøgsbasis. Trinnet fungerer som den skal 
men jeg har nogle udfordringer med stabilitet under varierende SWR.  

 

 

Fig. 6 Forskellige PA trin på forskellig udviklings stadie samt forskellig oprindelse. (Se tekst.) 

 

 

Alt det andet 
Bare fordi man har bygget en forstærker der fungerer er det ikke ensbetydende med at det kan bruges 
til noget som helst. Der skal en hel del ”gemüse” til inden den er klar til at blive koblet til ens dyrt købte 
radio. I den forbindelse, og i det hele taget vil jeg gerne henlede opmærksomheden på W6PQLs hjemme 
side. (www.w6pql.com) På Fig. 7 kan man se hans ”Ultimate amplifier control Board” print som har alt 
det som hjertet kan begære. 

 

 

 

 

http://www.w6pql.com/
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Fig. 7 W6PQLs amplifier controller. 

Jeg vil ikke beskrive hvad den kan men hvis man er interesseret så kan man besøge mandens 
hjemmeside og får en meget detaljeret beskrivelse af det. 

En af de andre ting man skal være opmærksom på er det skifte relæ man har tænkt sig at bruge. Der 
skal være isolation mellem sende og modtage stillingen som er tilstrækkelig til at beskytte LNAen fra 
at gå op i røg når man sender. Her vil jeg anbefale at man regner på dBerne inden man går ud og bruger 
en del penge på dyre relæer. 

 

Det var så de sidste ord for den her gang. Håber at jeg har kastet lys over ting som måske har undgået 
folks opmærksomhed og derved hjulpet lidt på forståelsen for hvordan PA trin bliver til og hvad der 
skal til. Fortsættelse følger hvis der er interesse for det – men nu må vi se. 

 

Vy 73 de OZ1EYZ Istvan 

 

https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm 

 

 

 

 

 

https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm
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Crosband repeater på ISS 
Af OZ1DCZ, Carsten 

Der er blevet etableret en crossband repeater på rumstationen ISS den 2-9-2020. Den har uplinnk på 145,990 
Mhz og downlink på 437,800Mhz FM med Tone styring på 67hz CTCSS 

På DARC Facebook side, kan man b.la læse følgende: 

Krydsbånds repeater på ISS aktiveret 

2. September 2020 mellem kl 01 og 02 UTC blev FM krydsbånds repeateren på den internationale rumstation 
(ISS) sat i gang. Den har downlink på 437,800 MHz. ARISS teamet kunne glædeligt meddele at opbygning og 
installation af næste generation er afsluttet, og at den almindelige drift er begyndt, blev der meddelt fra ARISS. 

Det første element, som hedder InterOperable Radio System (IORS), blev installeret i det der kaldes Columbus 
modulet på ISS. IORS erstatter et Ericsson radiosystem og det oprindelige packet-modul, som alle er fra den 26. 
juli 2000. I drift tagningen sker i krydsbånds repeater modus med en uplink frekvens på 145,990 MHz med en 
CTCSS tone på 67 Hz og en downlink frekvens på 437,800 MHz.  

IORS blev opsendt den 6. marts 2020 fra Kennedy Space Center, om bord på forsyningsmissionen SpaceX CRS-
20. Den indeholder en til ISS specielt modificeret Kenwood D7100GA transceiver sammen med en af ARISS 
special-udviklet fler-spændings strømforsyning med tilhørende tilslutninger. 

Design, udvikling, fremstilling og testen samt starten af den første IORS er et omfattende 5 årigt ingeniør-
arbejde, som er udført af de frivillige fra ARISS hardware teamet. Det har nye og spændende muligheder for 
radioamatører, studenter og en bredere offentlighed fortæller ARISS. Til disse muligheder hører også en radio 
med større effekt, digitale overførsler (APRS) og et Kenwood VC-1 Slow Scan TV (SSTV) system. 

Et andet IORS gennemgår lige nu opsendelsesgodkendelserne og vil senere blive installeret i det russiske 
service modul. Dette andet system vil give en dobbelt, samtidig, drift (f.eks. FM-phone og APRS drift) og herved 
give radioamatørerne forskelligartede muligheder. Det giver muligheder for redundans i selve omløbet, hvis 
der skulle ske et udfald i et af IORS enhederne, yderligere reservedele, samtidigt med jordstationstest og 
astronauttræning. Udviklingen af næste generation fortsættes selvfølgelig. 

De efterfølgende generationder i radiosystemerne vil indeholde en L-bånds repeater uplink mulighed, som for 
tiden er under udvikling, og en Raspberry-Pi computer, kaldet "ARRIS-Pi", som også lige nu er under udvikling. 
ARISS-Pi lover en driftsautonomi og forbedringer af SSTV-driften.  

Dette fortæller den engelske nyhedsportal Southgate. 

Jo der sker sandelig mange nye ting i amatør verdenen, først ES-Heil 100 satellitten og nu en 
repeater på ISS 
kom ikke og sig at det er kedeligt at være radioamatør! Der sker noget nyt heletiden. 

Florian DF2ET har lavet et lydklip, hvor man kan høre ham køre på crossband repeateren på ISS den 
3-9-2020 kl. 05:05 

https://soundcloud.com/florian-df2et/iss-crossband-repeater-2020-09-03-0505z?fbclid=IwAR0Lc0fu-
T17mHY45Qw6pXhe3bsc3xKjkHUrcsBibtGIqyIWrLONrDBeRDc 
Læs mere om emnet på https://www.ariss.org/ 

Og så skal vi jo lige huske at for at vi nu kan få en så enestående mulighed, så skal der jo altså penge 
til, og ARRIS har i den grad brug for donationer, så de kan sikre fortsat udvikling. Husk at give et lille 
bidrag 

https://www.ariss.org/donate.html 

https://soundcloud.com/florian-df2et/iss-crossband-repeater-2020-09-03-0505z?fbclid=IwAR0Lc0fu-T17mHY45Qw6pXhe3bsc3xKjkHUrcsBibtGIqyIWrLONrDBeRDc
https://soundcloud.com/florian-df2et/iss-crossband-repeater-2020-09-03-0505z?fbclid=IwAR0Lc0fu-T17mHY45Qw6pXhe3bsc3xKjkHUrcsBibtGIqyIWrLONrDBeRDc
https://www.ariss.org/
https://www.ariss.org/donate.html
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Det er ganske vist, OZ3EDR flytter. 
Af OZ1DCZ, Carsten  

Jo det er skam rigtig nok, efter flere års forhandlinger med Struer kommune, med forskellige QTH’er i spild, er 
det endelig lykkedes at lande en løsning som er til glæde for alle, ikke bare radioamatørerne i Struer og omegn, 
men også for en masse andre aktører i Struer. 

Historiens vingesus 

OZ3EDR flytter i løbet af vinteren til nye lokaler i den gamle B&O hovedbygning på Peter Bangs vej i Struer. Det 
må siges at være ”hjem”. Ikke at OZ3EDR er startet på B&O, men er startet af B&O medarbejdere.  Foreningen 
startede officielt den 18 dec. 1947, hvor første møde blev afholdt, med henblik på at etablere en lokalafdeling af 
EDR i Struer. Det fremgår desværre ikke af referaterne hvor dette møde fandt sted. Af diverse referater fremgår 
det at generalforsamlingen i 1949 blev afholdt på B&O. Dette gentager sig helt frem til generalforsamlingen i 
1955, her fremgår det at foreningen har fået ny adresse, Vestergade31, 1., TV Det vides ikke om alle møder i 
OZ3EDR i den forløbende tidsrum har foregået på B&O, men det fremgår af referater at alle større 
arrangementer har været på B&O Se mere her: http://oz3edr.dk/userfiles/downloads/3edr2007-1.0.pdf. 

Så jo man kan vist godt tillade sig at sige at OZ3EDR flytter hjem. Eftersom de fleste medlemmer i de første 
mange år, var ansatte fra B&O og eftersom at B&O også har været stor sponsor af OZ3EDR igennem mange år så 
må man sige at der er et vist tilhørsforhold mellem B&O og OZ3EDR. 
 

 

http://oz3edr.dk/userfiles/downloads/3edr2007-1.0.pdf
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Spændende samarbejde 

Lokalafdelingen har fået tildelt nogle meget fine lokaler i kælderen på den gamle B&O hovedbygning. Struer 
kommune overtog den gamle B&O fabrik med Hovedbygning og tilhørende fabriksbygninger, for nogle år 
siden. (Det skal ikke forveksles med den eksisterende B&O fabrik, som stadig er i brug) Der er så efterfølgende 
etableret ”Velfærdshuset” i noget af fabriksbygningen. Velfærdsområdet består af følgende:  Skoler og 
Dagtilbud, Børn og Familie, Arbejdsmarked og Borgerservice, Handicap, Social og Psykiatri samt Sundhed og 
Omsorg. Men det som er rigtig interessant for OZ3EDR er den del af bygningen som rummer Sound Hub 
Denmark og Sound Art Lab. Disse 2 er utrolig spændende ”samarbejdspartnere” for OZ3EDR. 

Sound Hub Denmark er verdens første internationale lyd teknologi og inovations miljø for firmaer og 
”entreprenører” som ønsker at blive verdens berømte inden for deres felt. Det er store odrd, men det må siges at 
de efterhånden har fået rigtig godt fat i utrolig mange spændende ting der har med gengivelsen af lyd at gøre. 

Se meget mere på deres hjemmeside https://soundhub.dk/  
Den anden del af huset er Sound Art Lab, Det er et kunstnermiljø, som er under opbygning. Tanken er 
at det skal være et sted hvor ”lyd” kunstnere kan være og lave/bygge deres kunst installationer 
omkring lyd, så igen noget med en masse elektronik, og forhåbentlig kan OZ3EDR blive en del af 
dette også, så de kan bidrage med bygning af diverse elektronik dimser til kunst installationer. 
Se noget af det som de har været involveret i her: https://www.facebook.com/struertracks/ 

Eller her https://struertracks.dk/ 

En af medlemmerne i OZ3EDR, OZ5KR, Kristian, var sidste år med til at udvikle og opsætte en lyd 
installation, i de gamle DLG siloer på havnen i Struer. Her var det muligt at ”høre” den 
elektromagnetiske udstråling fra solen, som via en stor parabol blev omsat til radiobølger, som 
kunne modtages af en Icom Reciver og via forstærkere blive udsendt i Højtalere placeret i selve 
siloen. Se mere om netop denne installation her: https://struertracks.dk/exhibition/christian-
skjoedt/ 

 

https://soundhub.dk/
https://www.facebook.com/struertracks/
https://struertracks.dk/
https://struertracks.dk/exhibition/christian-skjoedt/
https://struertracks.dk/exhibition/christian-skjoedt/
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Jow jow kom ikke og sig at OZ3EDR er en gammel støvet radioamatør forening, for ældre mænd i 
ternet skjorte       NEJ de er med på det moderne og med der hvor tingene sker! 

Stor tak til Struer Kommune. 
Struer kommune har vist stor velvilje med at får OZ3EDR flyttet, og i den forbindelse har de sørget for 
at der er søgt og givet tilladelse til at få en 4 elm beam til HF på taget af nok en af de højeste 
bygninger med højeste beliggenhed i Struer. Det vil sige at antenne kommer op i ca. 12-14m højde i 
kvote14, ikke nogen højdespringer, men taget i betragtning at der er frit sigt en stor del af horisonten 
rundt er det vist ikke så galt. De har ligeledes sørget for at der bliver trukket 7/8” antenne kabler fra 
lokalerne i kælderen og op til antennerne på loftet. Så kom ikke og sig at kommuner er umulige at 
arbejde med, det gælder i hvert fald ikke Struer kommune. Det skal lige siges at det alt sammen er 
omkostningsfrit for OZ3EDR, også fremadrettet.  
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MagPi nummer 98 

Et nyt nummer af dette fantastiske blad er på 

gaden og kan ganske gratis downloades her 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/98/pdf 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/98/pdf
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Et Radioeventyr 
 

Jeg har opsnappet følgende skriv på rygtebørsen😊 
 Normalt giver RDE-Posten sig ikke af med at viderebringe rygter, MEN det her kan blive rigtig spændende, 
så derfor en undtagelse. 

 
Desværre er en ”Drømme-Event” røget i vasken. 
Jeg har længe leget med tanken om at lave en radio-event, i tæt samarbejde med DC3-Vennerne. 
Tanken gik på, at smide et par OP’s ombord på OY-BPB (tidl. K-682, da hun var aktiv i RDAF), samt nogle 
stationære OP’s rundt om i Danmark, som via et special call, ville være aktive i en meget kort periode – måske 
en weekend. 
OP’s ombord på OY-BPB//K-682 skulle være aktive på HF(CW) under en ”rundflyvning i OZ-land” (kun CW, pga 
støj i kabinen) 
De, som fik kontakt, kunne så få et fint QSL-kort tilsendt -mod betaling, hvor overskuddet gik til drift og 
vedligehold af "den gamle dame". 
 
Desværre, så bliver dette ikke til noget af primært to årsager : 
OY-BPB//K-682 skal have udskiftet en motor (ret vigtigt for en sådan event !), samt, at der ikke længere er 
installeret HF-udstyr i maskinen, men udelukkende VHF (phone). 
Tankerne om en event er bestemt ikke ude af sind, men det har lange udsigter – måske det kan blive aktuelt 
på VHF (CW fra luften, og HF fra os på jorden) med tiden…..hvem ved…? Kontakten til formanden for DC3-
Vennerne, bibeholdes naturligvis. 
 
Jeg vil dog tillade mig, at opfordre til at give et bidrag til DC3-Vennerne, så denne fantastiske maskine kan 
komme i luften igen – og gerne ASAP. Alle bidrag modtages med største glæde – dog ikke frimærker og 
tomme flasker ! 
Læs mere om OY-BPB//K-682 her : http://www.dc3vennerne.dk/index.htm - og vælg gerne ”Bidrag” eller ”Bliv 
medlem” 
 
PS. Jeg har absolut ingen økonomiske interesser i foreningen, og opfordrer udelukkende til at støtte ”damen” af 
historisk interesse…! Jeg kan ikke være den eneste, der kan huske den dejlige lyd af en DC-3, der kom henover 
himmelen …fantastisk lyd – fantastisk syn og ikke mindst en fantastisk maskine…! 
//Lau 
OV2B 

En ikke bekræftet kilde oplyser at: 
 OV2B ikke modtager henvendelser omkring projektet, og ikke kan svare på specifikke spørgsmål om C-47 
eller DC3-vennerne 

http://www.dc3vennerne.dk/index.htm
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DX i oktober 
Af OZ1DCZ, Carsten 

Yes, så begynder der at ske lidt på DX-Pedition fronten, Ikke det store, men lidt har også ret og det vidner om at 
verden er nået til et punkt, hvor mange har lært at leve med den nye verdensorden, Covid-19. Desværre er 
pandemien slet ikke ovre endnu, og det ser desværre heller ikke ud til at det er nært forestående. Men mange 
har lært rigtig meget det sidste snart 1 års tid, og verden kører jo videre, vi kan jo ikke lukke alt ned i flere år. 

Men når nu efteråret står for døren med de lange mørke aftner, så er det nu alligevel rart at have muligheden 
for at jagte lidt DX, så glemmer men lidt den trælse situation som verden befinder sig i. Corona kan heldigvis 
ikke smitte via radioen       

 

JD1BLY: Ogsawara, er en Ø SØ for Japan. Operatøren er JI5RPT, Makoto. Focus på 160m SSB og Satellite (RS-44) 
og FT8 på øvrige HF bånd. 

JW6VM,JW7XK OG JW9DL: Svalbard, Operatørerne er LA6VM, LA7XK og LA9DL, de vil også være aktive som 
JW5X under SAC SSB Contest 

JW4O: Svalbard, LA4O, Oslo gruppen vil deltage i SAC SSB Contesten som JW4O, forventes at køre på 80, 40, 20, 
15 og 10m båndene 

PZ5GE: Suriname, Grid GJ25KR. Operatør er DJ4EL Markus. Han vil være aktiv på SSB fra 40 til 10m 

JW/JB1QI: Svalbard, jo der er gode muligheder for af Svalbard i loggen i oktober. Operatør er LB1QI 

PZ5G: SA-092, Grid GJ15kv, 10 til 80m CW og SSB, operatør Makus DJ4EL. Suriname er den nordlige ende af 
Sydamerika og Papegaaien er en lille ø på grænsen til Guyana. 

Z66DX: Kosovo. Operatør er DL2AWG og DM2AUJ, Günter og Wolf. De kører alle modes fra 160 til 10m ingen 
60m) de vil forsøge sig med 3 samtidige stationer. 

CQWW SSB: Den giver vist sig selv       

TX0T: Tatakoto Atoll, (OC-298NEW) Det er virkelig ”in the middele off nowhere” Midt mellem Australien og 
Sydamerika. (Fransk Polynesien) Operatøren er VE3LYC, Cezar. Aktiv på 17, 20, 30 og 40m Cw og SSB. 

Se mere og andre DX informationer på RDEforum Her har OZ7C en meget fyldestgørende liste.  

 

 

https://rdeforum.dk/viewforum.php?f=6
http://www.hamradiotimeline.com/timeline/dxw_timeline_1_1.php
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QSL – på anden måde end LoTW og eQSL 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Hvis du forsøger at finde ud af, hvem du har kørt på hvilke bånd og modes, så kender du sikkert til det med at 
modtage QSL på forskellig vis. Nogle sender et papir QSL kort, andre uploader deres log til Logbook of The 
World (LoTW), eQSL eller andre elektroniske logs.  
 
Og du har som jeg sikkert opdateret, at det ikke er alle radioamatører i verden, hvor man modtager QSL via 
LoTW eller eQSL. Nogen radioamatører er slet ikke på elektronisk log, og så bliver det ikke nemmere at få en 
bekræftelse elektronisk. Og slet ikke en elektronisk QSL til diverse awards / diplomer. 
 
Hvis du vil have bekræftelse på QSO’er, der ikke lige automatisk kommer via LoTW eller eQSL, så kommer her 
en vejledning til, hvordan du finder information om de spændende calls, og hvordan du får din QSL hjem.  
 
Hvis du ikke har et logprogram, så kan jeg anbefale, at du læser min artikel om logprogrammer i OZ3EDR’s 
nyhedsbrev, december 2019. Du finder det ganske gratis på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev  
 
Før du går i gang med at finde QSL information, så skal vi lige have et par begreber (forkortelser) på plads. 
 
LoTW = Logbook of The World – elektronisk papir QSL styret af ARRL 
eQSL = findes på www.eqsl.cc og er vel den største elektroniske logbog i verden 
Clublog = tæt på at være verdens største online logbog, hvor man kan søge efter, kørte QSO’er.  
OQRS er den måde, som Clublog styrer QSL bestilling både fra dig til andre og fra andre til dig. 
QRZ logbog = logbogen bag http://wwwQRZ.com, hvor nogen uploader log til. Dette kræver en konto på 
QRZ.com (se evt. RDE-Posten, september 2020)  
HRDLog = se http://www.hrdlog.net/  
Buro = forkortelse af bureau dvs. papir QSL kort via et QSL kort bureau. 
Direct = papir QSL kort direkte 
  
Og er er sikkert en masse flere online logbøger, som man kan være med i. Jeg vil i denne artikel mest 
koncentrere mig om at få QSL kort hjem, når modparten ikke er på LoTW. Det er nemlig muligt at mixe papir 
QSL kort med LoTW for bl.a. at få nogle af de mest eftertragtede diplomer hjem, fx DX Century Club (DXCC), 
Worked All Zones (CQ Zones) og Worked All States (WAS fra USA).  
 
Når du ikke får QSL via LoTW, så er der QSL via bureau eller QSL direkte tilbage for at få bekræftet din QSO til 
DXCC award. 
 
Et godt sted at starte for at få QSL kort hjem på papir, er Clublog. Uanset om du er bruger på Clublog eller ikke, 
så kan du altid søge andre brugeres log på https://clublog.org/logsearch.php  
 

 
Log to search = det call, hvis log du ønsker at søge i 
Callsign to check = dit call 
Klik på “Show contacts” 
 

http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
http://www.eqsl.cc/
http://wwwqrz.com/
http://www.hrdlog.net/
https://clublog.org/logsearch.php
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Her vises det, at du ikke er i loggen hos OZ12A (OZ12A er et fiktivt call) 
 

 
Når du søger, vil du få en søgning som denne, hvis vedkommende er på Clublog.  
 

 
Er du i loggen hos modparten, så får du information som denne. Skemaet viser lodret de forskellige bånd og 
vandret de 3 hovedmodes CW, phone og DIGI. Det, der ikke er CW eller phone, er DIGI inkl. FT4/FT8 m.fl.   
  

 
Og hvis modparten har OQRS åben, så får du denne besked.  
 

 
Er du på Clublog og har du uploaded log, så vil de blanke data være præudfyldt, forudsat du og modparten er 
enige om dato, tid m.v. Og ellers vil de være blanke som vist her, og du skal så udfylde dine data for at få 
bekræftet QSO’en og kunne bestille QSL kort.  
 

Klik på og du skal nok få besked, hvis du og modparten ikke er enige om 
QSO data. 
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Her vil der stå, om du kan bestille QSL kort via bureau og/eller direkte. Er der flere QSO’er, kan du for hver QSO 
vælge, om det skal være via bureau eller direkte – eller om QSO’en skal springes over. 
 
Herefter følger du vejledningen og betaler med din PayPal konto eller dit kreditkort. Dette er normalt den 
hurtigste og den billigste måde at få papir QSL kort på – hvis du vælger direkte QSL. Bureau kort er også 
hurtigere, da modparten ikke skal vente på dit QSL kort via bureauet.  
 
Hvis modparten ikke er på Clublog, så er næste løsning at slå callet up på https://www.qrz.com/ Det anbefales, 
at du er registreret på QRZ.com for at få de fulde detaljer om andre calls. Se min artikel i RDE-Posten, september 
2020 om, hvordan du kommer i gang. 
 
På QRZ.com finder du normalt de oplysninger, som du skal bruge for at få et QSL kort. Nogen accepterer QSL 
via bureau mens andre kun accepterer QSL direkte. Og nogen accepterer desværre slet ikke QSL.  
 
Et alternativ er at abonnere på DX Mitteilungsblatt fra den tyske landsforening DARC. Det findes du på 
https://www.darc.de/der-club/referate/dx/dxmb/ og der er både information om DX-peditioner, IOTA 
aktiviteter og QSL information. Den farvestrålende udgave med billeder er på tysk, mens der også er en engelsk 
udgave kun med tekst.  
 
Og når du ikke kan bestille QSL kort via Clublog eller andre kanaler, så er du ofte tvunget til at sende dit QSL 
kort i en kuvert, inkl. en frankeret svarkuvert (gerne med god lim) og betaling til dækning af returportoen. 
Returportoen oplyses ofte i GS, kaldet Green Stamps og er amerikanske $ (USD). Normalt dækker 2 USD men 
nogle gange skal der USD 3 eller mere til et QSL kort.  
 
I Danmark er porten ud af landet blevet rasende dyr. P.t. tager PostNord DKK 30,00 for et brev ud af landet. Som 
tidligere omtalt her i nyhedsbrevene, så har jeg en QSL service, hvor jeg tager kuverter med til Tyskland og 
sender dem for EUR 1,10 svarende til DKK 8,50 pr. kuvert. De kommer ikke lige af sted med det samme, til 
gengæld er der en del besparelse på portoen. Mangler du USD til dækning af returportoen, så er jeg (og andre) 
også leveringsdygtig her. Prisen for USD 1,00 er DKK 6,50.  
 
Der er selvfølgelig ingen garanti for, at dine breve kommer frem via Tyskland. Og der er heller ingen garanti 
for, at dine breve kommer frem via PostNord. Og der er desværre heller ingen garanti for, at modparten svarer, 
uanset hvordan du har sendt brevet. 
 
Du kan også vælge at sende og modtage dine QSL kort via EDR QSL Buro. Her vil jeg henvise til 
https://edr.dk/2020/05/19/qsl-vejledning-af-oz8xw/ omkring vejledning og https://edr.dk/indmeldelse/ 
omkring pris for at være med. 
 
 Når du har fået dit papir QSL kort hjem, så kan du gå i gang med at få dem med i diverse Awards. Se mere om 
Awards i en anden artikel i RDE-Posten. 
 
  

https://www.qrz.com/
https://www.darc.de/der-club/referate/dx/dxmb/
https://edr.dk/2020/05/19/qsl-vejledning-af-oz8xw/
https://edr.dk/indmeldelse/
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Ansøgning om Awards (diplomer) 
Af OZ0J, Jørgen 
 
 
Som du sikkert har fundet ud af, så er listen over awards (diplomer) er uendelig. Jeg vil her gennemgå nogle af 
de væsentligste (efter min mening) diplomer, som du kan søge. Nogle af dem koster penge, mens andre er 
gratis. Fælles for diplomerne er dog, at du skal gøre en indsats for at få diplomerne i hus.  
 
De eneste diplomer, der (næsten) kommer af sig selv, er contest diplomer og diplomer fra special events. Dem 
vil jeg ikke omtale yderligere i denne artikel, men måske ved en senere lejlighed. 
 
Jeg vil først gennemgå nogle af de diplomer, som nok er de mest eftertragtede verden over, og dermed er de 
nok også eftertragtede for danske radioamatører. 
 
 

 
 
 
DX Century Club (DXCC) 
 
DXCC diplomet er nok det mest eftertragtede diplom verden over. Man kan søge (og betale) for det, når man har 
minimum 100 bekræftede DXCC lande.  
 
De bekræftede lande kan være via Logbook of The World (LoTW), papir QSL kort eller en blanding. Ansøgning 
via LoTW sker via https://lotw.arrl.org, hvor det kræver, at du dels er registret som bruger og dels at du har 
uploaded dine QSO’er 
Ansøgning med papir QSL kort sker billigst via https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/ Også her skal du være 
registreret, og er du medlem af ARRL (og får QST), så er det det login, du også skal bruge her 
”Blandingen” er så, at du opdaterer din DXCC konto via LoTW for de QSL, som ligger der, og derefter tager du de 
papir QSL, som ikke er med i LoTW og søger om dem. Det kan være lidt en puslespil at holde styr på, fordelen 
er dog, at dine papir QSL kommer ind på din LoTW konto, når de er blevet godkendt.  
 

https://lotw.arrl.org/
https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/
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DXCC kan være lidt en udfordring at forstå, så det skal jeg her forsøge at udrede. 
 
Der er p.t. 340 forskellige DXCC (godkendt af ARRL). Hvert DXCC tæller EN gang på hver mode og på hvert 
bånd. Dvs. at fx OZ tæller: 
 
En gang på CW, en gang på phone og en gang på DIGI (uanset hvilken DIGI mode inkl. SSTV, der er kørt) 
En gang på hvert bånd uanset mode 
 
Har du fx kørt OZ på 20M CW, 20M SSB og 20M FT8, så tæller det som EN DXCC på 20 meter 
Har du fx kørt OZ på 40M FT8 og 20M FT8, så tæller det som EN DXCC på DIGI 
 
Du skal derfor ikke sende QSL ind på 20M CW, hvis du allerede har det pågældende DXCC bekræftet på 20M. Og 
du skal heller ikke sende QSL ind på 20M CW, hvis du allerede har det pågældende DXCC bekræftet på CW, 
men på et andet bånd.  
 
Bemærk at første diplom kommer som MIXED MODE, medmindre du aktuelt bestiller noget andet. Og når du 
har modtaget dit diplom, så vil du ved senere ansøgninger modtage såkaldte ”Endorsements” til at klister på 
dit diplom.  
 

 
Her er et ”lånt” diplom vist med et endorsement.  
 
Prisen for at ansøge om DXCC diplom samt opdatering af tidligere diplomansøgning er (pr. juli 2020): 
 
Gebyr for ansøgning USD 5,50 – 25,00 
Billigst er via LoTW og hvis man er medlem af ARRL 
Dyrest er papir uden online indtastning og hvis man ikke er medlem af ARRL 
 
Certifikat/diplom (som vist ovenfor), fås kun printet USD 12,00 – 14,00 
Billigst er via LoTW og dyrest er online/papir 
 
Forsendelse af certifikat med rørpost USD 15,00 
 
Gebyr pr. QSL, du sender ind USD 0,12 
Her er de første 101 QSL med i gebyr for ansøgning, hvis du søger online 
Gebyret er for alle QSL via LoTW 
   
Gebyr for betaling med kreditkort (VISA, MasterCard) USD 2,00 
Denne pris betalte jeg, at jeg i juli via LoTW søgte om 50 MHz certifikat/diplom. Prisen kan sagtens variere. 
 
Aktuelle priser kan ses på http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees Bemærk at den øverste prisliste er papir QSL 
kort, som IKKE ansøges online. 
 

http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees
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Papir QSL kort kan godkendes via OZ1ACB, Allis (dog ikke 160 meter), så du ikke skal sende dem til ARRL. Se 
mere på http://ddxg.dk/qslcheck.htm 
 
Har du vanskeligt ved at finde rundt i ansøgningerne, så er der en vejledning med i min danske manual til 
Logbook of The World. Du kan bestille manualen via e-mail på oz0j@oz0j.dk  
 
Worked All Zones (CQ Zones) 
Verden er op delt i 40 CQ zoner, hvor Danmark hører under zone 14. På 
https://googlesand.blogspot.com/2007/04/cq-zones-world-map.html kan du se opdelingen i CQ zoner på et 
verdenskort.  
 
Der er 40 forskellige zoner at køre, og et af de mest eftertragtede er 5 bånds Worked All Zones (WAZ) på de 5 
contestbånd 10 – 80 meter. Du kan også søge om WAZ på de øvrige HF bånd (på nær 60 meter) samt til 6 meter. 
 
Der er en masse mere eller mindre indviklede diplomregler, som jeg ikke vil gennemgå her til mindste detalje. 
I stedet vil jeg henvise til https://cq-amateur-
radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html (siden er på engelsk) 
 
Har du en LoTW konto, så kan du via LoTW se din status på de QSL, som er uploaded via LoTW. Og har du fået 
godkendt QSL til DXCC, så vil der automatisk også ske en godkendelse af CQ zone for de samme QSLs.  
 
Status ligger på https://lotw.arrl.org under ”Awards” 

 
 
Og min status ser sådan her ud: 

 
Jeg har netop bestilt WAZ (dem markeret med *) og jeg har fået e-mail om, at der kan være 180 dages 
leveringstid. Man skal derfor have nogen tålmodighed med at få det her diplom hjem. 
 

http://ddxg.dk/qslcheck.htm
mailto:oz0j@oz0j.dk
https://googlesand.blogspot.com/2007/04/cq-zones-world-map.html
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html
https://cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html
https://lotw.arrl.org/
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Har du uploaded din log til Clublog, så kan du også her se din CQ Zone status. Det gør du under Zone Charts i 
venstre side.  
 
Min status i Clublog ser sådan her ud 

 
 
Jeg har i øvrigt netop fået QSL kort på CQ zone 2 på SSB, så jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg får papir 
QSL godkendt, så jeg også kan søge om SSB WAZ på et tidspunkt.  
 
Bestiller du WAZ via LoTW, så er der et startgebyr på USD 8,00 inkl. de første 40 QSL. Efterfølgende QSL koster 
USD 0,12 pr. stk. Prisen snyder så lidt, da man efterbestillingen får en opkrævning på USD 12,00 pr. diplom. 
Prisen er inkl. levering og kommer med posten. Det sidste gebyr skal betales via PayPal og man kan med 
fordel sende kvitteringen til diplom manageren, p.t. John Bergman, KC5LK.  
 
John Bergman, KC5LK forventer i øvrigt, at du ikke er interesseret i WAZ Mixed Mode, så tjek lige, om han har 
det diplom med, når du får en anmodning om betaling.  
 
 
Worked All States (WAS fra USA) 
United States of America (USA) er opdelt i 50 stater. ARRL har oprettet et diplom, hvis man har haft kontakt til 
de 50 stater inkl. Alaska og Hawaii, der også tæller til DXCC.  
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Worked All States (WAS) ser sådan her ud (hentet fra ARRLs side), og der er diplom for de forskellige modes 
CW, phone, DIGI og RTTY (som tæller både til DIGI og RTTY). Der er også et diplom for hver bånd samt et Triple 
Play (50 stater på CW, SSB og DIGI uanset bånd) samt et 5-band diplom (50 stater på de 5 contest bånd 10 – 80 
meter). 
 
Ansøgning kan ske via LoTW under Awards 

 
 
Her skal man være opmærksom på, at man selv skal oprette kriterierne for et WAS diplom, og at man kan 
oprette flere.  
Alternativt kan man finde sine papir QSL frem fra USA og søge via http://www.arrl.org/was PDF filen skal 
printes og udfyldes i hånden. Papir QSL kan tjekkes af OZ1ACB, Allis, dog ikke 160 meter. Se mere på 
http://ddxg.dk/qslcheck.htm 
 
Prisen for diplomerne og endorsements for flere bånd findes på http://www.arrl.org/was under punkt 11. Jeg 
kan se, at jeg med næste bestilling skal have en ”Label Pen”.  
 
 
 
DXCC Challenge diplom 
ARRL har også et challenge diplom, som man kan søge, når man har bekræftet 1.000 båndlande. Challenge 
virker på den mode, at hvert DXCC tæller 1 point for hvert bånd, man har kørt en DXCC uanset mode. Med 
andre ord er det DXCC’er på mixed mode, der tæller. Alle bånd fra 160 til og med 6 meter tæller, dog ikke 60 
meter.  
 
Jeg kan anbefale, at man ofrer plaketten, som er i et amerikansk mål lidt større end A4. Plaketten koster USD 
124,00 inkl. forsendelse og de første 1.000 bekræftede QSO’er. Efterfølgende endorsement til at klistre på koster 
USD 10,50 pr. stk., og de er mulige at købe ved 1.500, 2.000 og 2.500 bekræftede båndlande. Ved 3.000 bekræftede 
båndlande skal man købe en platte til USD 15,00. 
 

http://www.arrl.org/was
http://ddxg.dk/qslcheck.htm
http://www.arrl.org/was%20under%20punkt%2011
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Jeg mangler at få bestilt medaljen til 2.000 QSLs, men ellers er jeg opdateret. 
 
Status på challenge diplomet kan man se på https://lotw.arrl.org/ under Award -> DXCC. Det står under de 
øvrige bånd, som ARRL godkender til DXCC.  
 

 
Papir QSL kommer automatisk med, når du har fået godkendt din ansøgning. 
 
Man kan IKKE bestille DXCC Challenge diplomet via sin LoTW konto, men man kan få godkendt de DXCC, der 
både tæller til enkelt bånd og/eller mode og de vil efter challenge reglerne også tælle til challenge (og 5 band 
DXCC, se længere nede herom). 
 
Bestillingen sker via http://www.arrl.org/dxcc-challenge og du udfylder ”bare” 
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Challenge%20Plaque%20Mar%202019.pdf, som er en PDF fil. Jeg 
vil anbefale, at du først får opdateret din DXCC status med LoTW QSL og evt. papir QSL, og afventer at papir QSL 
bliver registreret på din LoTW konto. På den måde er du sikker på, at du får alle QSL med til dit DXCC 
Challenge diplom.  
 
 
 

https://lotw.arrl.org/
http://www.arrl.org/dxcc-challenge
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Challenge%20Plaque%20Mar%202019.pdf
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5-band DXCC 
Ligesom med DXCC Challenge så er der også en fin plakette til 5 bånd DXCC diplomet. Dette diplom bekræfter, 
at du har mindst 100 bekræftede DXCC’er på de 5 contestbånd 10 – 80 meter. Og du kan udvide diplomet med 
en endorsement/sticker til 160, 30, 17, 12, 6 og 2 meter for fuldt hus. Det sidste med 100 bekræftede DXCC på 2 
meter er nok den sværeste at få hjem.    
 
Ligesom med challenge diplomet så kan man se på https://lotw.arrl.org/ under Award -> DXCC. Det står 
sammen med challenge under de øvrige bånd, som ARRL godkender til DXCC 
 

 
Her er min status vist, og p.t. mangler jeg ”kun” 160 meter, da jeg ikke forventer at få DXCC på 2 meter. Stjernen 
betyder, at der er udstedt et diplom, men ikke at der er bestilt en endorsement til min 5-band DXCC plakette.  
 

 

https://lotw.arrl.org/
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Plaketten (den nye) ser sådan her ud (her OZ1IKYs), og Kenneth har siden fået 6 meter medaljen sat på. 
 
Bestillingen er lidt vanskelig at få p.t., da LoTW ikke har bestillingen med online via ens LoTW konto. Der er 
en vejledning til, hvordan gør på www.arrl.org/5-band-dxcc-application og her skal man skrive en besked på 
side 4, når man betaler for nye DXCC til ens DXCC diplom.  
 
Gebyrerne er for opdatering af DXCC, se længere oppe under DXCC diplomet. Opdatering af challenge diplom og 
5-band DXCC diplom (+ de 5 sidste bånd) sker samtidig med opdateringen af ens DXCC status.  
 
Bestilling af plaketten og evt. endorsement for de 5 sidste bånd sker via 
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Item%20Order%20Form%20Mar%202019.pdf På samme PDF fil 
kan man faktisk også bestille almindelig DXCC diplom, label pins, ekstra medaljer til challenge osv. osv.  
 
Hvis man bestiller challenge og 5-band DXCC plaketterne, så kommer de i 2 forskellige pakker. Bestiller du 
plaketten, så er det medaljons, du skal bestille for de sidste DXCC bånd. Har du den gamle 5 bånds ”træplade”, 
så skal du bestille ”endorsement plates”, så husk at bestille de rigtige endorsements. 
 
 
VUCC 
Hvad er VUCC for en fisk. VUCC står for VHF/UHF Century Club og er det samme som grid locators. Dem, der 
deltager i contester på 70MHz og opefter ved alt om, hvad en locator er. Og dem, der kører FT4/FT8 og andre 
lignende modes ved også hvad en locator er, for den skal angives både i WSJT-X og i JTDX. 
 
Kender du ikke din locator, så kan du finde den via din smartphone og en app. Til Apple skal du bruge Grid 
Locator Finder og til android HamGPS. Jeg har en android telefon, og i HamGPS er der indbygget et kompas, 
når du kan finde nord. Telefonen skal holdes vandret for at kompasset virker optimalt. 
 
Har du ikke en smartphone, så kan du også finde den på forskellige hjemmesider via din adresse. Der er flere 
forslag på http://www.arrl.org/grid-squares og sikkert også andre steder. 
 
Min locator er JO55WF, og det er de første 4 karakter, som du skal bruge til VUCC diplomet.  
 
Du kan ansøge om VUCC diplom via din LoTW konto, og du skal have minimum 100 forskellige bekræftede 
locators (kaldet storsquares) før du kan købe diplomet. Papir QSL kan indgå til opdatering af dit VUCC status. 
QSL kan tjekkes af OZ1ACB, Allis, dog ikke 160 meter. Se mere på http://ddxg.dk/qslcheck.htm 
 
Som altid start med LoTW og få dem sendt igennem. Tjek så med dit logprogram, hvad du ellers har af 
bekræftede og ubekræftede locatorfelter uden om LoTW. De bekræftede kan du få godkendt via dit papir QSL 
og de ubekræftede skal du arbejde lidt for at få hjem.  
 
På http://www.arrl.org/vucc findes reglerne inkl. gældende priser (”VUCC Rules”) og i bunden er der en 
formular (PDF fil) til ansøgning. Har du papir QSL, så brug  
http://www.arrl.org/files/file/Awards%20Application%20Forms/VUCC%20Record%20Sheet%20April-2019.pdf 
Bemærk at listen skal være i locatororden, ikke i call orden. 
 
 
WPX 
CQ WPX diplomet udgiver af CQ Amateur Radio ligesom CQ Zone diplomet (se højere oppe). Hjemmesiden for 
diplomet findes på https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq_wpx_awards.html 
 
WPX diplomet kan søges fra LoTW, og status findes under ”Awards”  

http://www.arrl.org/5-band-dxcc-application
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Item%20Order%20Form%20Mar%202019.pdf
http://www.arrl.org/grid-squares
http://ddxg.dk/qslcheck.htm
http://www.arrl.org/vucc
http://www.arrl.org/files/file/Awards%20Application%20Forms/VUCC%20Record%20Sheet%20April-2019.pdf
https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq_wpx_awards.html
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Der er et hav af forskellige WPX diplomer fordelt på bånd og modes. Jeg har her taget nogle af de øverste med 
fra min oversigt på min LoTW konto: 

 
 
Vælger man ”Application” i venstre side, så kan man ”plukke” ud eller vælge alle til diverse WPX diplomer.  
Jeg har med ovenstående oversigt forsøgsvis lavet en komplet ansøgning på min QSL i LoTW. Det giver alene i 
LoTW 9.759 QSL á USD 0,12 pr. QSL svarende til USD 1.171,08.  
 
Mindre kan gøre det for at få WPX diplomerne, og det er nok nemmest at læse https://www.cq-amateur-
radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq-wpx-award-rules-022017.pdf og https://www.cq-amateur-
radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/042908_cq_wpx_award_app.pdf  
 
Kører du din ansøgning igennem LoTW, så får du en oversigt som denne (hele skemaet er ikke vist her) 

 
Du kan komme på WPX Honor Roll listen med ”kun” 600 forskellige bekræftede WPX QSL. Listen udgives af CQ 
Magazine og kommer i deres blad hver anden måned. 
 
Skemaet her viser, at jeg kan få et WPX CW diplom med 1.400 WPX QSLs. Og jeg kan få endorsement for de 
nævnte bånd nedenunder. Tallet efter skråstregen angiver det antal, du skal have, for at få et WPX 
endorsement diplom.  
 

https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq-wpx-award-rules-022017.pdf
https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq-wpx-award-rules-022017.pdf
https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/042908_cq_wpx_award_app.pdf
https://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/042908_cq_wpx_award_app.pdf
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Mindre end de 9.759 QSLs, som jeg har nævnt ovenfor kan gøre det. For at få et WPX diplom, skal du have 300 
QSL for hver af de 3 hovedmodes og/eller 400 i mixed mode. Og afhængig af de endorsements, som du vil have 
pr. bånd, så skal du have mellem 50 og 300 pr. bånd.  
 
Vælger du ”kun” at have præcis nok til de enkelte WPX diplomer, så skal din mus på overarbejde på din LoTW 
konto. Det er desværre ikke muligt at vælge fx 400 mixed mode og så gå videre. Du skal i gang med at klikke 
ud for de enkelte call (prefix) for at få det call til at tælle til dit WPX diplom. Og så skal du have en wide-wide 
skærm, da alle mulige kombinationer af dit WPX diplom vises som lodrette kolonner. De lodrette kolonner 
viser så de call, som tæller til WPX, og der kan også være rigtig mange.  
 

 
Her er vist et lille uddrag, og der, hvor der er et X, tæller callet/prefixet til det award, der er nævnt i  øverste 
linje. Det er desværre ikke muligt at ”låse” øverste linje, så når man kommer lidt ned på listen, så mister man 
overskrifterne. 
 
Hvis du vælger at bestille WPX diplom(er) via LoTW, så vil der komme en faktura fra CQ Amateur Radio på 
selve diplomet. Jeg har ikke kunnet finde prisen for diplomet inkl. forsendelse, men et bud er, at prisen er den 
samme som CQ Zone diplomet nævnt ovenfor.  
 
Jeg kunne godt finde på at bestille diverse WPX diplomer en dag, men det kræver enten mange penge eller 
megen tålmodighed at bestille præcis det antal QSL, man skal bruge til det enkelte diplom inkl. endorsements 
pr. bånd.  
 
Denne artikel fortsætter i næste nummer af RDE-Posten med yderligere nogle internationale diplomer. 
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TQSL version 2.5.5. og Ham Radio Deluxe 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Ham Radio Deluxe (HRD) har meldt ud at uploade til LoTW via TQSL version 2.5.5. ikke virker!! Der er d. 25. 
september kommet en BETA version af TQSL version 2.5.6. Beta versionen kan hentes på 
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.6.msi Rick Murphy (hvilket efternavn!!) er i øvrigt K1MU, og han 
har lavet mange forskellige ekstra programmet til Logbook of The World.  
 
Jeg har installeret beta versionen på en af mine PC’er, og min TQSL starter fint. Længere er jeg indtil videre 
ikke nået med test af den del, bl.a. fordi jeg ikke bruge HRD som primært logprogram. 
 
En længere forklaring på problemet i HRD (på engelsk) findes på 
https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000093919-i-upgraded-to-tqsl-v2-5-5-and-
now-i-cannot-upload-to-lotw  
 
 

WSJT-X på dansk 
Af OZ0J, Jørgen 
 
5P1KZX, Michael har oplyst, at næste version af WSJT-X kommer med en dansk sprogfil. Frigivelsesdatoen 
kendes endnu ikke. Det anbefales, at du følger med på fx ”Dansk FT8/FT4 Digimode” på Facebook for nyeste 
information. 
 
 
 
 

  

https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.6.msi
https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000093919-i-upgraded-to-tqsl-v2-5-5-and-now-i-cannot-upload-to-lotw
https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000093919-i-upgraded-to-tqsl-v2-5-5-and-now-i-cannot-upload-to-lotw
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger:  
Coax relay op til 18 GHz 

 
 

Coax relay 28 volt Dowkey 411C – 430832 op til 18 GHz evt. yderlige data kan findes her 

https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/  

Sælges for 350,00 kr / stk. plus evt. forsendelse 

 

PA-trin 

Lineært PA fra 20 til 500 MHz med 10 watt ud ved -10 dBm input 24 volt drift spænding, input via SMA hun 
stik. 

Pris 250,00 kr / stk. plus evt. forsendelse 

 

Sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest været 

sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk  eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

 

 

https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk
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SP T2031 Transmitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 Watt PEP på 80M !! 

Til 500,- kr 
Manualer findes her 
http://www.peel.dk/SP/index.html 

http://www.peel.dk/SP/index.html
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Coax Arrenuator/Switch, ZAS-1, 5-450MhZ 

Se info her 

Pris: 100,- Kr. 

 

 

 

 

 

2M coax relæ mærket, Storno 

Bemærk 24 Volt. 

Pris 100,-kr 

 

 

Storno 5000 UHF 

Disse radioer er forholdsvis nemme at ombygge til repeater drift se en mulig løsning på Lasses hjemmeside 

http://www.kjaerbro.dk/cqm5000_frame.html 

 

Pris: SPØRG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest været 

sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk 

 eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse. 

https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ZAS-1
http://www.kjaerbro.dk/cqm5000_frame.html
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   oktober 2020, 1. årgang, nummer 3. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Oktober 2020                                                                                                                                                                                     65 
 

QST oktober 
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Radcom oktober 
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Scandinavian Activity Contest 
 

Som skrevet i indledningen er der skandinavisk SSB Conntest i week-enden 10-11 oktober. 

Se nærmere her https://www.sactest.net/blog/  

Som noget nyet er der indstiftet en OZ plakette, eller rette flere samt et diplom for første gangs deltagere. 
Dette kan du læse meget mere om på EDR hjemmeside https://edr.dk/2020/09/16/oz-plaketter-til-sac-testerne/  

Her har OZ2I Henning listet de forskellige diplomer. Der er også en til dig, hvis du deltager       

 
Den er nu ret flot og så er den i Aluminium, 10X15 cm, og kan blive med dit call !! 

 

 

 

https://www.sactest.net/blog/
https://edr.dk/2020/09/16/oz-plaketter-til-sac-testerne/
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Bank for foreninger – på en anden måde 
Af OZ0J Jørgen 
 
EDR Ringsted har haft Nordea Bank siden de overtog Roskilde Bank, hvilket var banken, vi startede med, da vi 
blev forening i 2004. 
 
Nordea har opkrævet et årligt gebyr på DKK 300,00 – og stillet en hulens masse spørgsmål samt krævet en 
masse dokumentation. Vi er i EDR Ringsted en forening med ca. 15 medlemmer, og jeg her kassemester 
(kasserer) i den forening. Vi har ikke den store aktivitet i vores forening, så vores aktivitet på bankkontoen er 
max 25 transaktioner om året!! 
 
For dette store forbrug af Nordeas systemer, tager Nordea fra 1. december 2020 DKK 1.000 om året!! Det er en 
stigning på 333% på et år. Det er der vist ikke mange andre brancher, der kan slå. 
 
Bestyrelsen har med denne tidlig ”julehilsen” valgt, at vi lukker vores konto i Nordea. Jeg har brugt Google en 
del og læst på enkelte bankers hjemmeside. Jeg har også været forbi 
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/prissammenligning-find-den-billigste-bank-til-
din-forening-her og konstateret, at deres artikel fra 2018 i den grad er forældet. AL-Bank er i 2020 nok den 
billigste løbende med DKK 102,00 om året for netbank og 1 bruger. Desværre tager banken DKK 1.500 i 
oprettelse. Og sådan er det desværre med de banker, jeg undersøgte. Enten tager bank sig godt betalt for 
oprettelse eller banken tager en mindre formue for at bruge deres systemer. Konklusionen blev, at vi opgav at 
finde en dansk bank til vores forening EDR Ringsted. 
 
Vi har i stedet valgt at oprette en erhvervskonto hos PayPal, se https://paypal.dk/ Oprettelse og konto er gratis, 
mens man betaler for indbetalinger (fakturaer). Med en kontingentindtægt på DKK 1.500 i 2021, så koster det 
EDR Ringsted under DKK 100,00 i årlige gebyrer. Det er faktisk en besparelse i forhold til nuværende forhold på 
ca. DKK 200,00 om året. 
 
En foreningskonto (eller rettere erhvervskonto) hos PayPal giver de ulemper, at regninger ikke kan betales via 
Betalingsservice, og man kan ikke have en Nem-Konto. Får du tilskud fra din kommune eller andre offentlige 
instanser, så kan du desværre ikke bruge PayPal, da kommunerne ofte kun kan betale til en Nem-konto.  
 
Har du imidlertid ikke disse behov, kunne PayPal være en løsning for din forening. PayPal kan modtage 
betaling via medlemmernes private PayPal konto eller via kreditkort, fx VISA eller MasterCard.  
 
Overførsel fra Nordea til PayPal kontoen var ikke helt uden sværdslag. Bankkontoen skal være tilknyttet din 
PayPal konto, og der kan maksimalt overføres DKK 1.100 ad gangen. Overførsel sker som ”Trust” overførsel og 
du skal have adgang til Nordea bankkontoen via din Nem-ID. Herefter er det ”bare at gå i gang med at overføre. 
Lad i øvrigt være med at overføre mere end DKK 7.700 om dagen, idet det kan tage noget længere tid at få 
betalingerne overført.  
 
Har du fået appetit på en løsning som vores, så kontakt mig gerne på oz0j@oz0j.dk Jeg har endnu ikke forsøgt 
mig med en faktura via Excel (csv fil) til medlemmerne, så det er næste opgave inden kontingentopkrævning 
til januar.  
 
 

 

https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/prissammenligning-find-den-billigste-bank-til-din-forening-her
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/prissammenligning-find-den-billigste-bank-til-din-forening-her
https://paypal.dk/
mailto:oz0j@oz0j.dk

