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Generalforsamlingen den 10/3 2022 
Resultatet af valg til bestyrelsen: 

 Formand: OZ7PBI, Peter Bregenov 

 Bestyrelsesmedlemmer: Arne Paulsen ( intet call ). 

                                                          Jan Otto, OZ6JON 

 Første suppleant Kim, OZ2KWL 

 Anden suppleant Ole, OZ2OE 

Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret. 

Der vil i nær fremtid blive opslået referat fra generalforsamlingen, på OZ6HR´s 

hjemmeside. 

Tillykke med valgene. 

73 OZ1QZ / John 
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OZ50Q – en fejring af  

Dronning Margrethe! 

 

 

Af OZ3ANT, Carsten   

 

På EDR’s hjemmeside læste jeg omtalen af danske radioamatørers fejring af Dron-

ningens 50-års regerings jubilæum. Det så interessant ud og så var der gjort meget 

ud af det fra dygtige radioamatører, der tydeligvis havde erfaring, så det var nemt at 

melde sig til. Der var sørget for det hele: fin omtale, link til QRZ.com, log, kalender og 

fælles postkasse for deltagende operatører osv. 

 

Min tanke gik tilbage til en anden gang med et special-call, da Danmark havde for-

mandskabet for EU i 2012 med kaldesignal 5P12EU. Dengang var jeg med og opleve-

de for første gang at sidde i den rigtige ende af et pile-up og havde en god oplevelse 

med det. 

På den måde gik der ikke lang tid, før jeg meldte mig som operatør på begivenheden. 

 

Jeg riggede til på mit QTH. ”Antennefarmen” var på plads. En FD-4, en R5 og min 

contestantenne, som jeg har læst mig til på EDR’s hjemmeside. Jeg havde tilmeldt 

mig som SSB-operatør og havde meddelt, at jeg sikkert ville være mest på 40 m, mit 

foretrukne bånd. Det kunne ikke gå galt! 

Min Kenwood TS-570S blev tændt og jeg var i gang. Jeg fik OZ9FZ, Finn i loggen og 

nogle italienere og så begyndte min gamle tranciever at svigte mig. Dårligt standbøl-

geforhold på alle tre antenner og jeg blev slet ikke hørt derude. 

 

Skulle det allerede være slut? Det ville da være ærgerligt. Jeg ringede til Finn. Han er 

en god ven at vende den slags problemer med. Han spurgte mig, om jeg havde over-

vejet at bruge OZ6HR’s shack.  

Det havde jeg ikke. Prøv at ringe til OZ2OE, Ole. Han bor i nærheden og han kan må-

ske hjælpe. 

Jeg vidste ikke rigtig …. men, på den anden side ….  
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Jeg ringede til Ole. Fortalte om mit problem og spurgte ham, hvad han sagde til det? 

Jamen – det kan du da. Vi er glade for aktivitet i klubben, så du kan låne grejet i 

OZ6HR’s shack. Ikke noget problem. 

 

Vi aftalte en dag og jeg fik introduktion til antenner m.v. og den ICOM IC-7300, der 

stod på bordet. Jeg havde ikke prøvet sådan en før, men det er nemt, sagde Ole og 

viste mig de nødvendige funktioner for at køre SSB. Så var jeg i gang. 

Jeg benyttede dipolantennen og holdt mig til 40 m båndet – og det var ikke så tos-

set. Udbredelsesforholdene på SSB er ikke super gode for tiden, men efter nogle få  

 

 

opkald var der bid, kort tid efter var jeg blevet meldt på clusteret og så var der gang i 

den. Det gik ret godt! 

Dipolantennen ligger godt for Polen, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Schweiz.  

ICOM IC-7300 er meget kompleks tranciever med mange features, men den er nem 

at betjene og den gør som man vil. Jeg var godt tilfreds med udbyttet af dagen. 

           QSL kortets bagside 
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Næste gang jeg var i klubben kom Finn forbi. Han introducerede mig til PA-trinnet og 

det gav lidt ”flere muskler” og igen gik det rigtig godt. Det blev igen til pile-up og 

mange gode QSO’er. 

 

Med OZ50Q var i alt 18 aktive operatører rundt om i Danmark. Vi var QRV på phone, 
CW og diverse DIGI modes, hvor FT8 blev mest brugt. Vi var QRV fra 1,8 – 144 MHz 
samt via QO-100 satellitten. 
 
Samlet er der blevet kørt 13.680 QSO’er, 157 DXCC’er og 791 båndlande i mixed mo-
de. 
På finaledagen kunne jeg gøre op, at jeg har har haft 205 QSO’er i 23 lande i Europa. 

Jeg er selv meget godt tilfreds med resultatet – og med at jeg har været med til at 

fejre vores Dronning. 

Jeg kommer til at tænke på et gammelt reklameslogan fra et ugeblad som vist ikke 

ret mange købte, men nok alle vidste, at det lå hos frisøren:  ”Lidt kongelig har man 

da lov at være”. 

Mange tak for forståelse, velvilje og lån af shacket i klubben. 

 

Vy 73 de OZ3ANT, Carsten   

 

—————————————————————————————————————— 

 
Der er udstedt et diplom. Reglerne for diplom kan findes på https://www.qrz.com/
db/oz50q. Diplom kan bestilles hos OZ4CG, Carsten på oz4cg@live.dk 
 
QSL kort er undervejs. Vores QSL Manager er OZ1ACB, Allis, og det er muligt at be-
stille vores QSL kort på https://clublog.org/logsearch/oz50q. Allis sender både direk-
te og via EDR QSL-bureau. Hvis du har haft QSO med OZ50Q behøver du ikke at sen-
de dit QSL kort.  
 
På næste side kan du se diplomet for OZ50Q og for OZ50HRH. Bemærk at begge er 
gulddiplomer! Og de er tilmed erhvervet af en af klubbens meget aktive medlemmer, 
OZ9FZ. 
Tillykke Finn, flot arbejde. 

https://www.qrz.com/db/oz50q
https://www.qrz.com/db/oz50q
mailto:oz4cg@live.dk
https://clublog.org/logsearch/oz50q
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På 70 cm med FT8 
Af OZ2OE Ole Nykjær 
 
Jeg vil fortælle lidt om mine erfaringer med at bruge FT8 på 432 MHz. Specielt den 
tekniske side – hvad man kan aflæse på vandfaldet om sendersignaler og radiobøl-
gernes udbredelse. 
 
FT8 er blevet den mest brugte modulationsform på HF, men har også fundet vej til 
70 cm. Hvor man på HF kan køre QSO efter QSO i timevis, så er det mere begrænset 
på 70 cm. Det skyldes den lavere aktivitet og begrænsede rækkevidde. Til gengæld 
er FT8 fantastisk at bruge, fordi man kan dekoder signaler ned til -24 dB S/N. Man 
kan laver forbindelser, hvor selv CW ikke ville kunne komme igennem. Og er der no-
get der karakteriserer UHF båndet, så er det at langdistance forbindelser (næsten) 
altid er forbundet med svage signaler. Den lavere aktivitet og de svagere signaler har 
samtidig den fordel, at der ikke opstår ”trængselsproblemer” i samme grad, som 
man kan opleve med FT8 på 2/4/6 meter eller på HF. Antennerne på 70 cm er som 
regel også skarpere i udstråling, hvilket hjælper til at hente de svagere signaler igen-
nem evt. QRM. 
 
Mange har efterhånden mulighed for at sende FT8 på 70 cm. Multimode radioer som 
IC-9700, FT- 817/847/857/897, IC-705 mm er velegnede. Desværre er der ikke så 
mange, der bruger dem til UHF. Man hører undskyldninger som: - ”der sker aldrig 
noget på 70 cm”, - ”jeg har kun lav effekt”, - ”jeg har bare en lodret pind til lidt lokal 
FM”. Men ingen af disse forklaringer er helt rigtige. 
 
Hvis man vil opleve høj aktivitet, kan man prøve at lytte på 432,174 MHz (FT8 fre-
kvensen på 70 cm) den 2. tirsdag i hver måned 19 – 23 DNT, hvor der afvikles NAC 
aktivitetstest. En anden mulighed er den europæisk FT8 Activity Test, der afvikles 
den 2. onsdag i hver måned 17 – 21 UTC. Når der engang imellem opstår tropo kon-
ditioner – gode forhold – på 70 cm, dukker der mange DX stationerne op på 432,174 
MHz. Og endelig kan man jo bare aftale et forsøg/sked via internettet, for at prøve 
en 70 cm QSO. 
 
Jeg har deltaget i den europæiske FT8 Activity Test i årets løb og har haft megen for-
nøjelse af det. Der deltager andre danske stationer, men hovedparten er fra Holland, 
England og Tyskland omkring Ruhr området.  
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Normalt ikke noget man ”bare lige” kører på 70 cm. Men ved hjælp af lidt tålmodig-
hed, flyvemaskine reflektioner og FT8's følsomhed, så lykkes det alligevel at køre 
mange. De fleste er vandret polariseret og har effekter imellem 50 – 400 W, men jeg 
har haft forbindelse med stationer fra Holland, der blot har en IC-9700 og en lodret 
rundstråler. Og det uden der var forhold. Så begrænsede antenneforhold er ikke en 
hindring for at lave nogle QSO'er. 
 
For mig er det interessante ikke blot at lave QSO, men også at bruge FT8 vandfalds 
display til at studere tekniske ting som frekvensdrift på sender og modtager, spuri-
ous fra sendere, udbredelse af radiobølger etc. Det vil jeg vise gennem nogle eksem-
pler. 
 
På 70 cm kan man opleve at der bare findes ét signal i vandfaldet. Her er vist en lokal 
QSO med 5P9W og god signalstyrke: 

 

                                                                                                         Fortsættes næste side 

Billede 1 – et stabilt og rent signal. 

Man ser at signalet i vandfaldet er pænt lodret (=ingen frekvensdrift), at styrken er 
konstant uden QSB (=samme farve i alle tre perioder) og at der ikke er ”snavs” på 
siden af signalet eller andre steder i vandfaldet (=signalet er rent). 



10 OZ6HR nyt, marts 2022 

Heldigvis er der somme tider tropo åbninger, så der dukker flere og mere spænden-
de kaldesignaler op. Nedenstående er fra en åbning, der varede fra 31. august til 3. 
september 2021, og hvor jeg kørte 77 forbindelser på FT8 til EI, GI, G, GM, GW, F, 
ON, PA0, DL, LA, SM, SP og OZ. 

Billede 2 – flere signaler og stor forskel i styrke. 

Vandfaldet viser en typisk 70 cm aktivitet med signalstyrker der varierer imellem -24 
til +24 dB. PA9R med +24 dB ser bredere ud end de andre, men det er ikke en fejl, 
kun et resultat af måden vandfaldet tegner et så kraftigt signal. 
Til gengæld ser man 2. harmoniske af hans FT8 toner. Oppe omkring 3000 Hz ligger 
der nogle linier, som frekvensmæssigt passer med 2. harmoniske af 1500Hz. At det 
er 2. harm. ses fordi afstanden imellem de enkelte FT8 toner på 6,25 Hz bliver dob-
belt så stor 2x6,25 = 12,5 Hz på 2. harm. og derfor optræder som tynde streger på 
vandfaldet. (vandfaldet kan ikke vise toner med 6,25 Hz spacing, men godt toner der 
er 12,5 Hz fra hinanden) 
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Hvis man overstyrer senderen med LF fra PC'en, kan der dannes 2. harm. - eller høje-
re. Derfor er korrekt indstilling af niveau vigtigt. 
(WSJT har en feature ”Fake it” der kan forhindre dannelse af harmoniske) 
 
God frekvensstabilitet er nødvendigt for at FT8 kan virke. Hvis signalet driver for me-
get, kan dekoderen ikke måle hvilke toner der bliver sendt og man får ingen dekod-
ning. Typisk ligger grænsen for drift på ca. 5 – 10 Hz indenfor de 15 sek en udsendel-
se varer. Det lyder ikke af meget, og på HF/VHF – og med moderne radioer – er det 
ikke noget problem. Men på 70 cm kan man godt opleve drift af den størrelse, især 
når apparatet lige er tændt og varmer op. Frekvensdrift ses relativt nemt på vandfal-
det, ved at den lodrette streg hælder enten til højre eller til venstre. Men inden du 
rapporterer frekvensdrift på modpartens signal, skal du selvfølge lige sikre dig, at det 
ikke er din egen modtager der driver! 

Billede 3 – eksempel på frekvensdrift. 

Vandfaldet kan også bruges til af studere udbredelsesforholdene. Moniterer man 
over nogle minutter, kan man tit se på farven, hvordan styrken kører op og ned. 
Somme tider oplever man at DX signaler dukker op i kort tid, for så at forsvinde i 
QSB igen. Her er fordelen ved FT8, at man straks opdager sådan et kortvarigt signal, 
fordi alle bruger samme frekvens. Om man så når at køre DX'en, er en anden sag? 
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Billede 4 – flyreflektion med det svage direkte signal bagved. 

Udover troposignaler – der udbreder sig over jordoverfladen – ser man på 70 cm 
også tit signaler, der er reflekteret fra flyvemaskiner. Det virker ligesom på en radar, 
ved at senderen ”belyser” flyvemaskinen og det reflekterede signal spredes ud i alle 
retninger. Rækkevidden på sådanne forbindelser kan være op til 800 km, men er 
mere typisk på 400 – 700 km afstand. Fordi flyet bevæger sig i forhold til de to statio-
ner, vil strækningen, det reflekterede signal skal gennemløbe, hele tiden ændre sig.  
 
Det giver anledning til en dopplerforskydning af frekvensen – ligesom ambulancen 
der kører forbi én med udrykning på. Når frekvensen ændrer sig, står signalet på 
vandfaldet ikke længere lodret, men hælder til én af siderne. Ved flyreflektion vil 
frekvensskiftet altid gå fra en højere frekvens til en lavere – ligesom med ambulan-
cen. På vandfaldet hælder signalet derfor mod venstre. Nogen gange kan man også 
se det direkte – men svagere – signal bagved det skrå. Se billede 4. Flyreflektioner 
kan fint bruges til at gennemføre QSO'er, og er ofte det, der under normale ”flade” 
forhold giver de længste forbindelser. 
 

 
30 nov. 2021 / OZ2OE 
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Billeder fra ISS 
Af OZ1KWJ Knud 

Jeg har prøvet kræfter med slow scan billeder. Jeg fik en mail fra OZ1QZ om at den 

internationale rumstation ville sende billeder i intervaller af 2 minutter og så 2 mi-

nutters pause osv. 

Jeg kom et stykke af vejen ved brug af Ham Radio delux. Der kunne jeg bruge satellit 

programmet til at se hvornår ISS ville være synlig over horisonten, så signalet kunne 

modtages på 145.800 Mhz FM. Signalet minder en del om lydene fra den gamle tele-

fax. 

Der gik noget tid inden jeg fandt ud af at H R D har et slow scan program som mang-

ler den protokol som de bruger på ISS. Jeg fandt et andet program fra MMSSTV som 

indeholder den ønskede protokol og alle de andre protokoller der bruges til sstv på 

HF og VHF. Og den skifter selv til den protokol, der bliver brugt. 

Der var kun udsendelser i en begrænset periode mellem jul og nytår, og ISS kom for-

bi først på morgenen og tiden skifter hver dag og det blev tidligere hver dag, typisk 

mellem kl. 04,45 og kl. 09,00. Det er der jeg bruger HRD satellit programmet til at se 

næste passage, og så MMSSTV til at hente billederne. 

Jeg nåde at få 2 billeder. Der blev sendt 12 forskellige billeder, så jeg ville gerne have 

nået nogle flere, men kom for sent op til passagen, og desuden forkert protokol de 

første dage, hvor jeg ikke kunne modtage noget brugbart. 

Det hele lykkedes med hjælp fra John OZ1QZ og Mogens OZ1DSD 

 

På næste side de modtagne billeder. 

De striber der er på billedet er støj, som kommer når signalet er svagt. 

På side 15 kan du se et par billeder fra ISS hentet 7-8/2 2022. 

                                                                                                                 OZ1KWJ 
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Satellit forbindelser kan også udløse diplomer. Her er et par stykker der kun kræve-

de at man havde modtaget billeder fra ISS. 

Der er jævnligt en ”special event” med ISS satellitten. Du kan følge dens aktiviteter 

på dette link  International Space Station | NASA  

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
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DUAL BAND SATELIT YAGI 
 
Jeg vil her gerne beskrive min version af en billig og let bygget satellit antenne. Se 
billede nr. 1. 
 
Jeg har bygget den på en bom, som er en trekantet dørtrinsliste af egetræ, 
 
Elementerne er i min version fremstillet af 3 mm rustfri rør, nok lidt svært af finde, 
brug i stedet  3 eller 4 mm rustfri gevindstænger som kan fås i byggemarkedet. 
 
De 2 elementer til moxon elementet kræver 14 mm afstand mellem elementerne, 
de er fixeret med et stykke krympeflex med lim, se billede nr. 2. 
 
Elementholderne er 2 el-strips sat på bommen som et kryds. 
Fødepunket er indmaden fra en el muffe se billede nr. 3. 
 
 
Komplet beskrivelse m.v. findes her 
 
Se link: 
 
https://www.george-smart.co.uk/antennas/dual_band_satellite_yagi/ 
 
Jeg har haft QSO over et par satellitter, det er lidt en udfordring da der for det me-
ste ligger 2 til 3 STORE stationer som fylder og ikke giver plads til os med små stati-
oner med 5 W og en håndstation. 

 
Nu hvor lyset og varmen vender tilbage bliver det lidt sjovere at fise rundt ude i 
haven...med sådan en rive. 
 
Der er mange amatørradio satellitter. Det er bare at komme ud og lufte håndstati-
onen. 
        Se fotos næste side 

 
          OZ7P / Per 

 

https://www.george-smart.co.uk/antennas/dual_band_satellite_yagi/
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Billede nr. 1, færdig dual band antenne 2m / 70cm 

Billede nr. 2, samling af  Moxon elementet til 2m med krympeflex 
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Billede nr. 3, fastspænding af elementer med kabelstrips, og 

fødepunktet af Moxon-elementet. 
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Mikrobølgedag i Horsens 
 

Det er atter tid for mikrobølgeaktivitet i Horsens! I maj 2020 måtte dagen aflyses 
pga. Covid-19, men nu er vi klar til at gentage aktiviteten. Lørdag den 7. maj 2022 
afholdes Mikrobølgedag i OZ6HR, EDR Horsens afdeling, Parallelvej 6A, 8751 Ged-
ved. 
 
 
 
 
 
 
Program: 
10:00  Velkomst. Kaffe og rundstykker mm. (- klublokalet er åbent fra kl. 09:00) 
10:30 Dagens aktiviteter begynder: foredrag ( emne endnu ikke fastlagt ), demo og 
test af medbragte stationer på P-pladsen - osv. 
12:00 Frokost 
13:00 - ? Portabel aktivitet fra Ejer Bavnehøj og andre bakketoppe i området.  
  Rekordforsøg på 122 GHz? 
15:30 Afslutning i klublokalerne. 
 
Tag dit eget mikrobølgegrej med. Der bliver mulighed for at teste med andre statio-
ner – desuden er alle interesseret i at se, hvad netop DU benytter/bygger af udstyr. 
Vi sætter også borde op til loppemarked, hvis du har komponenter eller udstyr at 
sælge. 
Der serveres morgenkomplet (25 kr.) og/eller frokost (60 kr.). Betaling herfor sker 
forud via MobilPay 25327106 inden 1. maj. Husk at angive call eller navn. 
Nærmere information om bl.a. foredrag vil senere komme på EDR's VUSHF hjem-
meside https://vushf.dk/ og på OZ6HR's hjemmeside http://oz6hr.dk/projekter/
mikroboelgedag/ 
Alle er velkomne! Uanset om du er nybegynder eller erfaren mikrobølgeamatør, vil 
der blive noget at opleve. 
 

Team OZ6HR 
 
 

https://vushf.dk/
http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag/
http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag/
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Klubkalender 1. halvår 



bagsiden 

 


