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

25-9-2020 

 

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
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Redaktionen skriver, september 2020.  
 

Du sidder nu og læser i anden udgave af RDE-Posten! sikken en modtagelse den har fået, ud over det ganske 
land (men også i andre dele af verden, USA, Tyskland og England) Det har været noget overvældende, med den 
positive respons, der har været. TAK FOR DET, det er det der gør det hele meget sjovere. 
Det første nummer var jo noget af en moppedreng og som skrevet var det ikke hensigten at det skulle være 
sådan hver gang, så derfor er denne udgave lidt mere moderat       

Vi er kommet til Field-Day måneden, og klubberne er startet op efter sommerferien. Den største begivenhed i 
denne måned. er jo nok Field-Day for de fleste klubber i DK. Hvis du ikke er medlem af en klub, men gerne vil 
prøve kræfter med contest, ja så er det bare med at finde den nærmeste radioamatør klub og så enten melde 
dig ind, eller hvis du henvender dig og tilbyder din hjælp til Field-Day, så vil de fleste klubber nok være villige 
til at lade dig deltage uden medlemskab. Hvis du ikke lige ved, hvor den nærmeste radioamatørklub er, så prøv 
at kigge på EDR.DK, her er en fortegnelse over alle danske EDR lokalafdelinger. Det er en rigtig god måde at 
komme i gang med contest. I August har der været JASTA SSTV contest, en Slow Scan TVcontest. Det er en 
Japansk contest, men alle over hele verden kan deltage. Testen løber over hele august måned, så der har været 
rig mulighed for at deltage. Jeg (OZ1DCZ) har desværre ikke kunnet finde tid i år, ellers plejer jeg at deltage og 
der er som regel rigtig mange deltagere specielt på 20M båndet. Hvis nu der er en af jer læsere der har deltaget i 
år, så vil redaktionen gerne høre om det. Send gerne en mail på info@rde-posten.dk  

Fyrtårns weekenden som var den 22. -23. august. Forløb planmæssigt de steder, jeg har kendskab til. Og det er 
da også blevet til en lille ”øjenvidneskildring” fra en af dem i dette nummer. 

Som mange af jer sikker har set, så har RDE-Posten fået lidt gensidig reklame samarbejde med EDR, der skal 
herfra redaktionen, lyde en tak til Ole Püschl, OZ1OP for arbejdet med at opdatere EDR’s hjemmeside med 
reklame for RDE-Posten. 

Der skal lyde en stor tak til alle skribenterne, uden dem ville RDE-Posten ikke kunne eksistere. TAK. 

God læselyst.  

Redaktionen RDE-Posten / OZ1DCZ, Carsten 

 

 

https://edr.dk/lokalafdelinger/
mailto:info@rde-posten.dk
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En multibånds groundplane med coax-traps (20, 30, 40 og 80 meter) 
Af Kenneth Hemstedt OZ1IKY  

Hvordan opstod idéen til at lave den her antenne? 
Det hele startede med at vi skulle have Finn, OZ1AHV, i luften på HF. Vi var nogen stykker som havde gang i 
det vi kaldte ”Inder-radioprojektet”. Den her UBITX fra Indien (www.hfsignals.com). Her skulle Finn jo også 
bruge en HF-antenne. Jeg havde en GP stående efter en museumsbrand i 2013 – den var så kun til de 
"traditionelle" bånd. 

Samtidigt nævnte Carsten, OZ1DCZ, at der ovre på hans hjemstavn var en interesse for antenner til HF, og 
gerne noget der kunne bruges som HF Field-Day eller ferieantenne til en campingtur, og et eller andet sted 
kunne jeg huske, at jeg i en af de tyske blade havde set noget som måske kunne bruges. 

På Carsten, OZ1DCZ’s opfordring, er der så blevet den her beskrivelse ud af det. Det er en skøn blanding af både 
godt og ondt i det her projekt. Lidt om problemerne og problemstillingerne. Selvfølgelig også referencer til hvor 
du selv kan læse dig til de forskellige ting, og blive lidt klogere. 

Det oprindelige projekt fra starten af 2019 gik lidt i stå, da vi ikke kunne finde en fornuftig adgang til 
aluminiumsrør af tilpas god kvalitet. Det vil sige, det var muligt, men ikke for privatpersoner, kun for firmaer 
med CVR-nummer, og så gik ideen om det projekt lidt fløjten -- desværre.  

Men så midt i corona-tiden (COVID-19), med alt for meget ingenting at lave, kom idéen med at lave det som 
tråd-antenne på en fibermast. Idéen var nu at lave en letvægtsudgave til eksempelvis campingturen, eller til 
den næste HF-Fieldday. Og da de forskellige traps (spærrekredse) jo allerede var lavet, var det bare at gå i gang. 
Men du kan stadig finde referencen til HB9FAE's oprindelige artikel i reference-listen bagerst i artiklen. 

Ideen er var at anvende en 10 eller 12 meter fibermast. De er rimelig let tilgængelige, og er en passende længde 
til at lave en GP der kan køre på 20, 30, 40 og 80 meterbåndene. De bånd er valgt ud fra at vi lige nu har et lavt 
solplettal og formodentlig befinder os i bunden mellem solcyklus 24 og solcyklus 25. Derfor er der ikke meget 
mening i at bruge for megen tid på de højere bånd lige nu i dette projekt. I referencelisten er der dog en 
henvisning til en QTC-artikel, hvor du kan finde en udgave til 10, 12, 15 og 17 meter.  

Hvorfor en groundplane, og hvorfor med coax spærrekredse? 
Lad os starte med ”hvorfor en groundplane?”. Fordi vi var enige om at det primært var DX der var det mest 
interessante, og en groundplane har en forholdsvis lav udstrålingsvinkel, der lige netop er godt til DX jagten, 
hvis du har et nogenlunde jordplan på. Det emne berører jeg lidt senere, uden at gå i de helt dybe teoretiske 
selvsvingninger (håber jeg da). 

Og hvorfor så med coax spærrekredse? Jo, hvis man skulle lave det her på den konventionelle måde, med en 
spole og en kondensator, så ville det mekanisk set blive stort og måske knap så stabilt. Dernæst er de 
kondensatorer som kan klare mosten, ikke altid lige lette at få fat på.  

Ja, der er en del surplus ovre østfra., men er det i de værdier vi vil få brug for, og de spændinger vi måske ender 
op på? Så er der den med prisen på grisen. Billige er de nemlig ikke, medmindre man er meget heldig og finder 
dem på et loppemarked. I Rothammels Antennenbuch anbefales det ikke at anvende kapaciteter med et 
spændingsmaksimum på under 5 til 7.000 volt. RF-parts i USA tager mellem 30 og 50 USD for én styk af den 
slags. Men så må man også tage de værdier, der er, og tilpasse det hele via spolen. 

Samtidigt havde Finn ingen intentioner om at køre med meget mere end de 100 watt, som hans nye lille ICOM 
radio giver fra sig. Carsten havde også sagt at det primært skulle være til HF Field-Day, eller på en 
campingplads, hvor strøm jo er sindssygt dyrt nu om dage. Jeg ville dog gerne op på de 6-700 watt som mit 
lille transistor PA-trin jo giver fra sig. Her skulle en spærrekreds lavet af RG-58 stadig kunne være med, men 
det ser vi jo senere, om den virkelig kan det. 
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Hvad er en spærrekreds så egentlig? 

Grundlæggende set er funktionen af denne kreds at virke som en "stopklods" for frekvenser højere end den 
frekvens som den er resonans på. Og omvendt, at lade alle lavere frekvenser end dens resonansfrekvens gå 
igennem. Samtidigt har den også en funktion som forlængerled gennem den spolevirkning den derved 
indsætter i kredsløbet, når det sker. Eksempelvis så er den originale W3DZZ kun lidt over 16 meter lang, på 
hver del af dipolen. Den forkorter altså 80 meter dipolens længde med cirka 2 x 3,5 meter. En dipol 
medresonans på 3,650 MHz er jo 2 x 19,5 meter. Nogen ville blot sige at en spærrekreds er en parallel 
resonanskreds, som diagrammet nedenfor viser. 

 

 

 

Hvis du ikke vil bruge det lille stykke software fra VE6YP, men hellere selv vil regne på tingene, kan du finde 
lidt hjælp i CQ-DL oktober 1992 på side 611. Her har DF1PU leget en lille smule med formler på en forståelig 
måde. Men husk på at han i sin artikel laver spærrekredse af RG-174, og de dermed er meget mindre. Hvis du 
vælger RG-174, så vil jeg anbefale dig at få fingre i det lidt dyrere med teflon. Ellers holder de nok ikke så 
længe, selv ved kun 100 watt. Men husk at teflon kablet har helt andre data, end RG-58 eller RG-59! 

Diskussionen om ”tab” samt den med resonansfrekvensen  
Diskussionen for og imod spærrekredse som helhed har jo nok kørt lige siden W3DZZ i 1955 publicerede sit 
efter hånden meget kendte antenne-design, W3DZZ-antennen. Oprindeligt en to-bånds dipol til 40 og 80 meter, 
men man fandt hurtigt ud af at den sagtens kunne klare et par bånd mere, med lidt tuner-gymnastik. Senere 
har eksperimentérlysten frembragt rigtige multibånds dipoler med flere spærrekredse og tråde. 

I diskussionerne om tab i spærrekredse - specielt coax spærrekredse, påstås det ofte at en spærrekreds har et 
højt tab, og sluger for meget af effekten, og coax spærrekredse har rigtig nok et lidt større tab end 
konventionelle spærrekredse, primært med baggrund i at deres Q er lavere end hvis man lavede dem 
konventionelt, med rigtige spoler og kondensatorer. W8JI konkluderer også at man ikke bør lægge 
spærrekredsens resonans på ”operating frequency”. Tabet er nemlig størst lige der, på en del af de lavere bånd. 
Tabet i en dipols spærrekredse (2 stk.) er sammenlagt 1,6 dB i værste tilfælde (ved coax spærrekredse). Tabet 
vil være noget højere, hvis du vælger at lægge resonansen på ”operating frequency”- og ud over det højere tab 
på modtager-siden, vil du også afsætte en masse unødig varme på sender-siden (tab generere altid varme. når 
du sender) . W8JI konkluderer også at selve spærrekredsens Q ikke udelukkende er en faktor i forhold til 
antennes båndbredde på de pågældende bånd. De er kun en del af den faktiske båndbredde. 

W8WWV og W6NBC kommer begge ind på et par mulige løsninger til at afhjælpe diverse tab i en vis 
udstrækning. Spørgsmålet er nemlig, hvordan du får en højere kreds-godhed (Q) på din spærrekreds. W6NBC’s 
artikel i QST februar 2011 har et par interessante løsningsforslag – der dog ikke direkte kan anvendes i et 
design med en fastmonteret GP, men til vandrette dipoler, eller en tråd-GP vil det være udmærket at forsøge sig 
med. Han udnytter nemlig at man, i samme spærrekredsopstilling kan anvende dens mulighed for lav-
impedans frem for høj-impedans, og der med også et højere Q (se billede nedenfor). 
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Om resonansfrekvensen for en spærrekreds, beskrives den berømt-berygtede W3DZZ-antennes  spærrekredse, 
af mange, til at skulle ligge på 7.1 MHz. I følge W8JI's (m.fl). konklusioner er det forkert, og i de fleste tilfælde 
har jeg på oplysningerne, der var tilgængelige også set, at man her lagde resonansfrekvensen ned på 6.3 – 6.8 
MHz i stedet for. Altså lige under "arbejdsfrekvensen". W8JI (m.fl.) har konstateret at tabet i en sådan 
spærrekreds, ved den fremgangsmåde, er omkring 0.31 dB, eller mindre, for den enkelte spærrekreds på hvert 
bånd. De samme diskussioner er G4HFQ (G2HCG) også inde på. Han har så lavet simuleringer i EZNEC, med lidt 
forskellige resultater end W8JI. W6NBC har også fokus på det med High eller Low Z. Hans udgangspunkt er 
mest båndbredden versus kredsens godhed (Q), som nævnt tidligere. Det er interessant læsning hvis man vil 
lidt dybere ned i materien om det emne. 

Men der er her tilsyneladende lidt "religion" at spore; dem der mener at det bedste er at en spærrekreds skal 
ligge PÅ arbejdsfrekvensen (operating frequency) og dem der mener at den bør ligge UNDER 
arbejdsfrekvensen.  

Her er et par tanker på hvorfor det forholder sig sådan, som Alex OZ7AM kom med;  
1) Kredsens bidrager med induktiv reaktans (samt "Rp", kredsens ækvivalente parallelmodstand) når 
designfrekvensen placeres under arbejdsfrekvensen. Der tilsættes ikke effekt i reaktans, og Rp er stadig meget 
høj. 
2) Hvis kredsens designfrekvens er lig arbejdsfrekvensen, tager Rp alene slæbet, og da er de ohmske tab størst! 
3) Man kan ikke placere designfrekvensen over arbejdsfrekvensen, da den kapacitive reaktans vil dominere, 
og lede til mistilpasning, samt større tab.  
 4) Hvis man placerer designfrekvensen for langt under arbejdsfrekvensen, vil kredsen impedans blive for lille 
på arbejdsfrkvensen -- hvilket leder til mistilpasning og større tab. 
 
Jeg vælger i mit arbejde at følge folk som W8JI's (m.fl.) konklusioner. Den skal ligge lige under 
arbejdsfrekvensen, for at minimere tabet (og dermed også varmeudviklingen ved højere effekter). 

Tabene er et emne ikke kun i ARRL's antenne håndbog. Men her er det mere ud fra en vinkel om hvilken 
maksimale effekt der kan påtrykkes. Man ender op med CW og SSB på en duty-cycle på 50% som er omkring 
de 500 watt ved 40 meter - som er den sidste spærrekreds i deres opstilling på en dipol med 80 meter som det 
laveste bånd. Det er så med udgangspunkt i et RG-58 kabel. Men tro ikke at det bliver bedre med RG-213, det er 
jo kun dobbelt så tykt - altså fra ca. 2,5 mm til ca. 5 mm (godt og vel) mellem skærmen og inderlederen. Husk 
på at det er varmen fra den afsatte effekt, som giver problemet - ikke om det er 2,5 m eller 5 mm i 
"godstykkelse". For når først plast-materialet bliver varmt er det jo ligegyldigt, ikke? Det blåviolette lys er jo tæt 
på, om det er RG-58 eller RG-213 er nok lidt ligegyldigt her. Andre, som f.eks. GM0ONX, har uden problemer 
sendt med - som han selv skriver - et pænt antal watt i forhold til de 400 watt der er tilladt i UK. 

Så min anbefaling er, hvis du vil kører med mere end 100 watt, at du lige i starten holder dig til omkring de 400 
watt og ser hvad der sker. Derefter hæver du trinvist effekten. Men husk at lave det check på alle bånd som 
antennen er lavet til. Du skal være mest opmærksom på hvad der sker med den sidste spærrekreds i dit setup. 
Ved en standard W3DZZ dipol er det den til 40 meter, medmindre du også vil have 160 meter med - så er det 
spærrekredsene til 80 meter du skal holde øje med. 
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Hvis du har tænkt dig at køre med højere effekt end de 5 - 700 watt, så bør du måske overveje at designe de her 
med spærrekredse lavet af RG-213 eller lignende. Men husk igen på, som flere af de artikler jeg har oplistet 
siger, på de lavere bånd kan du løbe ind i problemer med tabet og ophedning – og sammensmeltning. Men 
prøv dig endelig frem. Vi er vel eksperimenterende radioamatører, ikke? Ved mig virkede det fint med omkring 
6-700 watt og spærrekredse af RG-58. 

Hvis du kan få fat på RG-58 eller RG-59 med ægte dobbelt-skærm, så har blandt andet W8JI fundet ud af at det 
giver et højere/bedre Q. Men det er også et kabel der lige er en tand dyrere at få fingre i! Og sørg endelig for at 
det er ægte dobbelt-skærm. Jeg oplever ofte, som indkøber, at man forsøger at prakke mig "dobbelt-skærmet" 
coax kabel på. Når vi så skærer det op, viser der sig ofte en anden virkelighed. Og hvis du får fat i den rigtige 
slags kabel - HUSK DATABLADET! 

At lave spærrekredse af coax kabel, og afstemme dem 
Fidusen er at man forbinder den ene endes skærm med den anden endes inderleder. Simpelt, og så dog ikke 
helt. 

 

 

 

Til en dipol, en tråd-version af en antenne, ville man kunne nøjes med at sætte et par kraftige øjer på 
spoleformen og forbinde det direkte til antennetråden, og afslutte med noget isolerende, for eksempel 
krympeflex af en slags. Vi afslutter også med en god gang krympeflex, da den her groundplane jo også skal stå 
udenfor, også selv om det "kun" er til en campingtur eller en HF Field-Day. 

Jeg kan kun anbefale at du har undersøgt databladet for lige netop det coax kabel du har tænkt dig at anvende. 
Hvis det coax kabel, du har, ikke er på listen, er det muligt selv at indtaste de nødvendige værdier i softwaren i 
felterne på den øverste rude. Igen – databladet på lige det kabel du står med i hånden og vil bruge til det her 
projekt, er vigtigt. Er du i tvivl om hvad det er for et kabel, og du ikke har lyst til at måle dig frem, så koster 5 til 
10 meter RG-58 af et kendt mærke og kvalitet jo ikke alverden. MWE, BM-radio eller DMT er helt sikkert 
leveringsdygtige i noget kabel, som du kan få databladet med. Ellers må du "ofre" en meter og måle det med et 
L/C meter. Den øvelse kan jeg anbefale, selv om du tror du kender det kabel du bruger. 
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Til vores projekt, med 28 mm spoleformsdiameter, ser den teoretiske liste sådan her ud; 

 
Bånd Frekvens Målt værdi Antal  

vindinger 

Spole  

Længde 

Længde på  

spoleform 

Længde på 
coax kablet 

10 meter 28,0 MHz 27.85 MHz 4,9 25 mm 140 mm 53,0 cm 

12 meter 24,8 MHz 24,76 MHz 5,5 27 mm 140 mm 58,6 cm 

15 meter 21,0 MHz 20,95 MHz 6,25 31 mm 140 mm 67,3 cm 

17 meter 18,0 MHz 17,85 MHz 7,1 36 mm 140 mm 76,7 cm 

20 meter 14,0 MHz 13,89 MHz 9 45 mm 160 mm 95,3 cm 

30 meter 10,0 MHz 9,99 MHz 12 60 mm 160 mm 128,5 cm 

40 meter 7,0 MHz 6,84 MHz 17 84 mm 160 mm 177,9 cm 

 
Du skal bruge ca. 7 meter coax kabel. Sørg nu for at have nu rigeligt, da du jo skal regne med at have ca. 5 cm 
på hver til at lave forbindelserne med. Husk at klippe af løbende. Korte ender - du kan læse lige om lidt hvorfor. 
Det er nok en god ide at have lidt mere end de 7 meter coax kabel. Billedet nedenfor er som illustration på, 
hvordan det ser ud når du laver det til en aluminiums GP til fast montage derhjemme. det var jo vores 
oprindelige projekt. 
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Måden man afstemmer spærrekredsene på, er som i gode gamle dage med et dyk-meter, eller noget lignende. 
Her bruger vi så bare en miniVNA med en stump coax kabel der har en trådsløjfe, lige som i Youtube 
videoklippene som du finder i referencelisten bagerst. 

Det er en god ting lige at fæstne viklingerne på spærrekredsene inden man begynder at stramme 
krympeflex’en til. Ellers flytter resonanspunktet sig bare utilsigtet et andet sted hen, end der hvor man havde 
regnet med at det skulle have været. Den lille loop er af et stykke tilfældigt ”NKT” montage ledning på 1 til 1,5 
mm kobbertråd på 2 eller 3 "vindinger". 

Se blandt andet de 2 youtube videoklip jeg har lagt i referencelisten, og på W8JI’s hjemmeside (også i 
referencelisten) om dette emne. Som de i begge videoklip siger; pas på du ikke kobler for hårdt til 
spærrekredsen du vil måle. Det har jo, som i gamle dage ved et dyk-meter, indflydelse på resonansen. Og den 
anden vej rundt - så skal miniVNA nok have lidt mere "kobling" for at vise noget som helst. Det er en 
balancegang som du må prøve dig frem for at opnå. 

 

 

 

På billedet ser du vores første forsøg på at lave en trap til 30 meterbåndet. 

Skulle du ikke have en VNA eller et dyk-meter, så har DK7ZB på sin hjemmeside et forslag til hvordan man så 
kan trimme tingene på plads, ved hjælp af en HF station og et lille drejespoleinstrument. Se linket hertil omme 
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i referencelisten. Jeg tror det er et udmærket alternativ, hvis man ikke har et dyk-meter eller en VNA. Men pas 
nu på din HF stations PA-trin.... 

Og her et eksempel på 12 meter spærrekredsen – første skud, hvordan den hele tiden ramte ved siden af, og så 
den endelige udgave. Det var faktisk den der gav anledning til et par AHA-oplevelser. 

 

 

 

Det første skud som VE6YP’s software har beregnet til at have 5½ vindinger, lander på 22,8 MHz. Den samme 
software siger at ”End Sensitivity” er 219 KHz / cm og ”Turn Sensitivity” er 575 KHz / cm. 

 

 

 

I så fald skulle 2 cm mindre coax kabel jo ikke gøre så forfærdelig meget, vel? Men det gjorde det alligevel. Den 
flyttede sig fra 22,8 MHz til 25,8 MHz. Det skete hele 4 gange i træk – med en minimal afvigelse på knap 100 
KHz hver gang. Lidt samme hændelse oplevede vi på 10 meter og 15 meter. De andre bånd var knap så 
følsomme som 10, 12 og 15 meter, men alligevel var der en del bøvl her også. I den anledning blev der brugt 
rigtig meget ekstra coax kabel. Som nævnt før, en god grund til at have rigeligt med coax kabel. 

Vi oplevede at man ikke kun skulle se på ”End Sensitivity” men også holde meget øje med ”Turn Sensitivity” 
og hvad den kan udvirke, når man ændrer på ting. Hvis man for eksempel flytter sammenlodningen af inder 
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og yder leder ”om bag ved” er det ofte ikke længere ”End Sensitivity” men mere ”Turn Sensitivity”. Nok en ting 
man skal huske på, når man går igang med at klippe løs. 

Til sidst blev der ind i mellem brugt lidt ”dirty tricks” som at forlænge med et stykke ledning, altså give lidt 
ekstra induktivitet. Forneden ser du et eksempel på samme 40 meter spærrekreds, med lodning den ene vej 
rundt, og den anden vej rundt - samme coax længde og loddepunkter!! 

 

 

 

En anden ting var at de lange tråde som vi havde ladet være, indtil vi ville montere spærrekredsene færdige, i 
den grad indvirkede på resonansen. De var en ufrivillig del af L/C-forholdet i hele opstillingen. Da jeg ved et 
tilfælde klippede det overskydende ledning væk (mere af skønheds årsager så der var plads i dyk-meter 
loopen) steg resonansfrekvensen voldsomt. Faktisk med det antal KHz som svarede til det VE6YP softwaren 
beskrev for det pågældende bånd. Lige pludselig var 10 meter spærrekreds der hvor den egentlig skulle have 
været fra starten af... 

Jeg fandt så ud af at en tysker i det amerikanske QEX, fra ARRL, (nov/dec 2004), havde en diskussion om at 
udregne de forskellige værdier, og hvordan (samt måske hvorfor) virkeligheden ser så anderledes ud ind i 
mellem. Hvis man er til ting der kan blive lidt langhårede, tekniske forklaringer, kan jeg anbefale den her 
artikel i QEX, men også generelt anbefale QEX i andre sammenhænge. W6NBC, W8WWV og VK1OD samt ikke 
mindst W8JI har også nogle gode teoretiske betragtninger, som kan give dig en idé om, hvorfor tingene ikke 
lige virker som du havde regnet med. Det fandt vi i alle tilfælde ud af lige her, og genfandt det i deres 
betragtninger af tingene omkring spærrekredse, samt specifikt dem af coax kabel. 

Og dem der beskriver det her med at lave spærrekredse af coax kabel, som at man da bare lige vikler lidt coax 
kabel og lodder og så er den på plads – den slags beskrivelser skal man nok lige tage med et gran salt eller to.  
Sæt nu endelig god nok tid af til det. For når det driller, så skal jeg hilse at sige det driller. Så kan det sagtens 
tage over en time at få bare én spærrekreds færdig og få den i resonans. 
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Og sådan ser en hel stak coax spærrekredse ud, viklet på 28 mm glasfiber rør fra DACONET i Hvide Sande. Der 
mangler kun krympeflex endnu, men det kommer på så snart der skal skruer med mere på. Linealen er en 
standard 30 cm LINEX, så du har en ide om størrelsen på spærrekredsene. 

Hvis du vælger at lave GP'en i en trådudgave, så kan du med fordel vælge 32 eller 40 mm PVC afløbsrør. Det 
samme gælder for en tråddipol. Det er billigere og nemmere at få fat på i et byggemarked. Her vil du også 
kunne finde diverse andre nyttige materialer til det her projekt. Jeg fortsatte med glasfiberrørene, da de jo 
allerede var lavet til det oprindelige projekt. 

Jeg monterede så et par 4 mm skruer på hver spærrekreds, til at spænde spærrekreds og tråd sammen med. 
Det blev 4 mm, fordi det var det som der var ved hånden i rustfrit. Efter sammenspændingen, men inden det 
kommes krympeflex over, skal der lige kontrol-måles en gang til for at sikre at de enkelte spærrekredse ikke 
er smuttet i de oprindelige resonans-punktet.  

 

 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                 September 2020, 1. årgang, nummer 2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

September 2020                                                                                                                                                                                13 
 

Krympeflex'en var noget som Finn OZ1AHV havde skaffet via sine forbindelser til ELFA Distrelec. (tidl. Aarhus 
Radiolager) 43/13, som står for at det ved udgangspunktet er 43 mm i diameter, og kan krympe til 13 mm. 
Samtidigt udmærker det sig ved at der sidder et lille lag lim indvendigt. Det vil sige at når der er krympet, er 
der også limet - altså det skulle også være vandtæt. ELFA vare-nr er 300-48-546, hvis du skulle være 
interesseret. 

 

 

 

 

Afstemning af selve antennen 
Jeg tager udgangspunktet SM0DTK's opskrift, men tilføjer en spærrekreds til 40 meter så jeg får 80 meter 
båndet med. Han beskriver sin udgave som en vertikal antenne på en 8 meter "flagpole" og med 12 radialer á 10 
meter. Han skriver selv at den blev 716 cm lang. Og på en 12 meter Spiderbeam fibermast skulle de sidste 6 
meter til en 80 meter del nok også finde plads. Den med radialerne har jeg også lidt input til senere i artiklen. 

 

 

 

Ofte skrives der at man som minimum skal have 24 radialer på en GP. Og at des flere des bedre. Og kan de ikke 
være i 1/4 bølge, vil du i bl.a. Rudy N6LF's mange udmærkede artikler (men også mange andres) at så brug 1/10 
bølgelængde og så mange du kan få plads til. Vi tager det emne op om lidt, men nu er det sagt - så mange 
radialer som muligt, og des flere des bedre. Og et jordspyd er ikke en erstatning for et radial net. Et jordspyd er 
kun godt for DC, men ikke for HF. 
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Til denne GP vælger jeg at bruge 8 radialer til 20, 30 og 40 meter og 6 radialer til 80 meter. Det giver dig i sidste 
ende 30 radialer sammenlagt. Men husk på at det er næsten 300 meter, så der er meget tråd at holde styr på. 
Hvis du køber 3 ruller á 100 meter, så er der kun meget lidt til overs. Men du skal lige tænke dig om, hvilke 
længder du klipper hvornår og hvordan. Hvis du vælger at lave SM0DTK's løsning med 12 radialer, vil jeg 
anbefale dig at have yderligere tråd ved hånden, til at forbedre radial-netværket hvis du mærker at det 
alligevel er for lidt 

Alle trådstykker på det strålende element blev klippe af med 10 cm mere end SM0DTK havde angivet. Hellere 
klippe af, end at skulle lodde på eller klippe helt ny længde af til en del. 

De 300 meter radialer blev lagt ud på en herlig solskins eftermiddag, den 1. juni. Det var en varm omgang skal 
jeg hilse at sige. Dog ikke lige så varmt som at lægge 24 stk.160 meter radialer ud i oktober til middag i Qatar. 
Desværre havde jeg taget fejl, og bestilt installations tråd hjem. Det er jo som bekendt stiv enkelttrådsledning. 
Det må så ved en senere lejlighed nok skiftes ud, med noget mere medgørlig tråd. Men til den her test opstilling 
er det ok. 

 

 

De første målinger viste, selvfølgelig, at alle trådene var for lange. Og så er det jo bare simpel matematik herfra. 
Hvilken resonans frekvens ville du gerne have ramt, og hvor er den så i virkeligheden. MEN jeg kan anbefale 
at du trods alt ikke klipper den fulde beregnede længde af. HUSK PÅ at der er tre spærrekredse involveret, som 
alle tre har en forkortningsmæssig indflydelse på hele det her udyr. Min anbefaling er at du i første omgang 
nøjes med halvdelen af den beregnede længde du skulle have klippet af. Jeg giver dig lige en lille tabel neden 
for. 
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Bånd 1. skud Beregnet  

1. afklip 

Sidste skud 

80 meter 3,425 MHz 1,00 meter 3,493 MHz 

40 meter 6,75 MHz 0,53 meter 7,052 MHz 

30 meter 9,80 MHz 0,25 meter 10,056 MHz 

20 meter 13,86MHz 0,10 meter 13,900 MHz 

 

Beregningen er simpel; her eksemplet med 40 meter; 

71,25/7,1=10,03   ⇔   71,25/6,75=10,56  

Altså er det som er for meget;10,56 - 10,03 = 0,53 meter. 

MEN - to vigtige råd her er;  

1) Enhver tråd har oven i det hele en forkortningsfaktor. Normalt siger man at det er 0,95. Men vi har tit oplevet 
forkortningsfaktorer for isoleret tråd på helt op til 0,92 eller mere. 

2) Der er tre spærrekredse i dette kredsløb, som hver især har sin egen forkortningsfaktor på alle båndene. 
Klipper du på 20 eller 30 meter, så har det også en smule indflydelse på 40 og 80 meter. 

Så af de 0,53 meter vil jeg råde dig til at du kun klipper halvdelen af. Ja, fibermasten skal op og ned et par 
ekstra gange - men hellere det, end at du skal til at klippe helt nye længder af til alle dele. 

Jeg havde masten op og ned tre-fire gange, inden jeg var tilfreds. Det hele endte op i CW delen af alle båndene. 
Hvis du vil have en antenne til SSB segmentet må du have masten op og ned en eller to gange mere. 

Her to screen-dumps af hvert bånd. Det til venstre er første skud, altså masten er lige rejst op uden nogen 
tilpasninger. Den til højre, er der hvor jeg selv synes at det var ok til min forsøgsopstilling. 

 

20 meter : 
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30 meter : 

 

 

 

40 meter : 

 

 

80 meter : 

 

 

Båndbredden i forhold til forskellige kommercielle antenner, som kan køre på de samme 4 bånd, ses her til 
sammenligning. 
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SWR 1:2 BW Min W3DZZ GP Butternutt HF9V Hy-Gain AV680 Hy-Gain DX-88 

80 meter 150 KHz 30 KHz 35 KHz 80 KHz 

40 meter 150 KHz 150 KHz 150 KHz 170 KHz 

30 meter 50 KHz 50 KHz 50 KHz 50 KHz 

20 meter 350 KHz 350 KHz 350 KHz 260 KHz 

 

Retfærdighedsmæssigt skal jeg nævne at jeg havde et ret langt kabel på, til min test. Og som Alex OZ7AM har 
påpeget, ved læsning af artiklen, kan det give en "bedre" båndbredde, som ikke er en ægte båndbredde. Så du 
vil sikkert se et lidt andet resultat, hvis du bruger et kortere styk kabel. 

 

Målene som jeg startede med, og målene, som jeg endte op med; 

 

 

 

Men husk på at jeg startede med 10 cm længere tråd end det som SM0DTK havde angivet. Så når du laver det 
her, skal du være forberedt på at der vil være en del tilpasningsarbejdet. Fibermasten skal op og ned et par 
gange, og der skal - nøje gennemtænkt - klippes tråd af. Og så måles igennem på alle bånd én gang til. Ja, det 
slipper man jo ikke for med multibåndsantenner - uanset hvilket type man vælger at lave (selv med dem man 
køber "færdigt") 
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Afslutning, afrunding og "On-The-Air" testen. 
20 meter - En dag med lidt tamme forhold, selv på den store Optibeam. Men det virkede fint. EU stationerne 
svarede med det samme. Et par enkelte stationer fra Nordamerika blev da også kørt. På Optibeamen var alle 
selvfølgelig kraftigere. Men den sidder jo også i godt 23 meters højde og er på 20 meter en 3 element beam. Man 
kunne godt mærke at det var en GP, da der ikke var mange stationer på under 1000 km afstand. Så den lave 
udstrålingsvinkel var der. 

30 meter - CW området var lidt dødt. Igen EU stationer som kunne høres blev uden problemer kørt. På FT8 var 
der så lidt mere liv, og der kom også et par enkelte stationer i loggen som var uden for EU. Her sammenlignede 
jeg med en dipol, som sidder i 16 meters højde. Alt efter hvor EU stationerne var fra, så var der ikke den helt 
store forskel i signalerne på de 2 antenner. Jeg fik kørt et par enkelte asiatiske stationer, her iblandt et par 
Japanere på GP'en. 

40 og 80 meter - tidspunktet, både 1. juni og så sidst på eftermiddagen, var nok ikke det bedste tidspunkt. Men 
også her, det jeg kunne høre, det kunne jeg køre uden problemer. Både med transceiverens 100 watt, og med 
transistor trinnet slået til. 

I starten nøjes jeg med at køre med 100 watt, for at se hvordan det hele reagerede. Derefter gik jeg så op på de 6-
700 watt som mit lille PA-trin kan mønstre. Og igen gennem alle 4 bånd med samme test som før med kun 100 
watt. Ingen fejl, ingen røg og damp - ingen blå-violet lys fra nogen af de tre spærrekredse. De blev så inspiceret 
nøje, da jeg havde pakket antenne sammen. De så ud som da det hele blev sat op. 

Og herfra en stor tak til Finn OZ7YY og Alex OZ7AM der også har givet et par kommentarer til det her 
undervejs. Tak til jer begge for hjælpen og indsparkene. 

Det er mange sider omkring noget så "simpelt" som en ground plane antenne, og et par spærrekredse. Men jeg 
håber du har fået bare lidt ud af at læse det. Jeg håber også at det har givet dig lidt blod på tanden til at kaste 
dig ud i det her som dit næste antenneprojekt.  Eller bare kaste dig over læsningen af artikler for 
emneområdet. Det har faktisk været interessant stof at dykke ned i og blive klog på. Jeg kan sige at jeg har 
haft en spændende læringsproces i det her projekt, med en del AHA-oplevelser. 

De tre spærrekredse og fødepunktet er sendt til Holstebro, til Carsten OZ1DCZ. Så det er noget I over i EDR Struer 
kan lege med, hvis I synes til jeres HF Field-Day. 

Jeg ønsker dig rigtig god byggelyst og knæk og bræk med projektet, hvis du går i gang. Jeg havde det i hvert 
fald sjovt! 
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Reference, læsestof og andet godt til at blive klog på det med coax spærrekredse og lodrette antenner; 
Listen er lang, ja, men det er bevidst, så du selv har mulighed for at læse op på de ting der måtte fange din 
interesse. Jeg har med vilje ikke lave en større teoretisk afhandling, for ikke at afskrække dig (og mig selv) fra 
at kaste sig over et par antenne-eksperimenter. Men på den anden side så vil jeg heller ikke afholde dig fra 
muligheden til selv at dykke lidt dybere ned i et emne. 

 

1981 maj, QST, Coaxial Cable Antenna Traps, R. H. Johns W3JIP 

1981 oktober, HAMRADIO, trapping the mysteries of trapped antennas, G. E. O'Neil N3GO 

1982 RSGB Radio communication handbook, fifth edition. 12.15 Effect of Earth Conductivity. samt 12.53 Earth 
Systems. 

1983 juni, QST, Lightweight Trap Antennas - Some Thoughts, D. DeMaw, W1FB 

1985 august, QST, Technical Correspondence, Coaxial-cable traps, M. A. Logan K4MT 

1992 juli, QST, Build a Space-Efficient Dipole Antenna for 40, 80 and 160 Meters, A.C. Buxton W8NX 

1992 september, QST, Technical Correspondance, Trap construction information for Al (W8NX) Buxton's July 
1992 Dipole, R. Healy, NJ2L. 

1992 oktober,, cq-DL, Traps aus Koaxial-Kabel, DF1PU 

1999 juni, Funkamateur, Recycling-Vertikal für 10, 12, 15, 20, 30 und 40 m, G.Knobel, HB9FAE 

1999, ARRL Antenna Compendium Vol.6, Short Radials for Ground Plane Antennas, R. Serverns N6LF. 

2000, ARRL Antenna Handbook, 19'th edition 7-7 till 7-13 

2001, Rothammels Antennenbuch 12. udgave, side 232 – 242 

2001 maj, W8JI om traps (fra Dayton 2001 foredrag); https://www.w8ji.com/traps.htm 

2004 februar, Practical Wireless, Inverted L, L. Paget, GM0ONX  

2004 november/december, QEX, Coaxial Traps for Multiband antennas, the True Equivalent Circuit, K-O Müller 
DG1MFT (samme artikel findes i Funkamateur Januar 2004 på tysk) 

2005 januar, Practical Wireless, Adding Top Band to the inverted-L Antenna, L. Paget, GM0ONX 

2007 februar, N6LF R. Serverns, LF-MF antenna notes, kapitel 5 Ground systems 
(https://www.antennasbyn6lf.com/design_of_radial_ground_systems/) 

2007 marts, (VK1OD) Owen Duffy,  Bootstrap coax traps for antennas, 14. marts 2007 (www.owenduffy.net) 

2010 juli/august, QTC, Vertikalantenner med spärrspolar av koaxialkabel, Martin Hedman SM0DTK. 

2011 februar, QST, Making Better Homebrew Traps from Coax, J. Portune W6NBC 

2015 juli/august og september/oktober QEX, Radiation and Ground Loss Resistances In LF, MF and HF 
Verticals, N6LF R. Serverns 

2020 Februar, Funkamateur, Vertikalantennen - Konzepte, Eigenschaften, Irtümer (2), Dipl.Ing. H. 
Wickenhäuser, DK1OP. 

G4HFQ, Trap Dipols. https://www.g4hfq.co.uk/g2hcg/traps.doc 

G4HFQ, Trap losses, https://www.g4hfq.co.uk/g2hcg/losses.doc 
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NU3E, An Attic Coaxial-Cable Trap Dipole for 10, 15, 20, 30, 40, and 80 Meters (http://degood.org/coaxtrap/) 
N6MW, The Coaxial Trap Confusion (mostly resolved?) http://ehpes.com/n6mw/CT5.pdf 

ON7EQ, Some hints/tips on how to assemble nice COAX TRAPS; 
https://www.qsl.net/on7eq/projects/coaxtraps.htm. 

W8WWV - Building Coaxial Cable Traps; http://www.seed-solutions.com/gregordy/index.htm 

Software til beregning, frem for lange formler og et par Youtube video-clips; 

http://www.qsl.net/ve6yp/  

https://www.qsl.net/dk7zb/Trap/trap.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=DLqCYJl7nfM 

https://www.youtube.com/watch?v=FCyrK-Ulii4 

Fibermaster; 

DX wire fibermaste; https://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/ 

MWE har også, se i bunden af siden; http://mwe.dk/index-filer/Page1398.htm  

Spiderbeam fibermaste;  
https://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglass%20Poles.html&XTCsid=42820015e29ff6c3b54547a
636404ddd 

 

 

 

 

 

OZ1IKY Kenneth har efterfølgende donnert de her lavede traps til OZ3EDR, Struer afdelingen. TAK for det. 
Planen var at der skulle have været efterbygget et eksemplar af antennen til brug for Field-Day. Desværre 
nåede afdelingen ikke at få den klar til i år, men hvis ellers der bliver noget Jota i år og at OZ3EDR deltager i 
det, vil den sikkert kunne være en del af setup-et der. Og blive grundig testet. 

Vy 73 de OZ1DCZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/
http://mwe.dk/index-filer/Page1398.htm
https://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglass%20Poles.html&XTCsid=42820015e29ff6c3b54547a636404ddd
https://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglass%20Poles.html&XTCsid=42820015e29ff6c3b54547a636404ddd
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Båndlandelisten 
OZ3SK og OZ7SM (SK) har til DANISH DX-GROUP (DDXG) sponsoreret 4 pokaler, som vi vil anvende på følgende 
måde: 
Vandrepokaler til hhv. MIXED, CW, SSB, DIGITALE modes, herunder også SSTV. 
 
For at det ikke skal være de øverste på listen, som vinder pokalerne hvert år, så bliver vinderen den, der i et 
kalenderår har haft den største fremgang på båndlandelisten indenfor en af de fire kategorier. Konkurrencen 
løber over et helt kalenderår. 
Har du ikke indsendt 5 gange, falder du automatisk ud af listen. Var du på listen i februar 2019 i OZ, så har du 
mulighed for at vinde en eller flere af pokalerne, når dit nye resultat vises i februar 2020 i OZ.  

De, der i det forløbne år, har haft størst fremgang, får pokalerne. 
 
Pokalerne uddeles på DDXG's årsmøde.  

(13. uddeling var den 25. juni 2019, hvor OZ1FHU modtog pokalen for MIXED, OZ0J for CW og SSB samt OZ1GNN 
for DIGITAL). 
 
Båndlandelisten er for alle danske radioamatører, også klubstationer.  

Det er ikke kun for medlemmer af DDXG. 
   
Båndlandelisten kan du, udover en masse andre gode informationer også finde på Danish DX Groups 
hjemmeside: www.ddxg.dk. 

Liste viser kørte og (bekræftede lande) eller entities, som ARRL 
kalder det. Tallene på listen er nugældende entities. Deleted entities 
må ikke tælles med.  

Der er i øjeblikket 340 gældende entities. 

Jeg glæder mig til at det bliver DIN tur til at modtage en af 
vandrepokalerne. 

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt 
informationerne finder du på www.ddxg.dk 

VY 73 og God DX-jagt. 

Kenneth Hemstedt, OZ1IKY, Formand for DDXG 

I maj nummeret side 2, af ”Nyhedsbrevet” har OZ0J, Jørgen lavet en 
lille drejebog til båndlandlisten / Redaktionen 
 
NOTE 30.8.20: Der er p.t. problemer med at modtage aktiverings e-mail for at komme i gang. Der arbejdes på en 
løsning. Aktivering af nye brugere sker derfor manuelt. (OZ0J, Jørgen) 

https://rde-posten.dk/onewebmedia/nyhedsbrevet%20maj%202020.pdf
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Foredrag om Clublog i OZ3RIN 
 

2.september 2020 afholdes der foredrag om Clublog på EDR Ringsteds QTH 

Foredraget kommer ned i alle kringelkroge af Clublog, og afhængig af spørgelysten vil foredraget vare 90 – 120 
minutter. Vi starter kl. 19:30. 

Gæster er velkommen, dog skal vi anmode om, at du sender en tilmelding til OZ1AHV, Finn på finn@oz1ahv.dk 

OBS Vi holder foredraget i et lånt lokale, se kort m.v. på https://rdeforum.dk/viewtopic.php?f=16&t=1095  

Vel mødt!  

mailto:finn@oz1ahv.dk
https://rdeforum.dk/viewtopic.php?f=16&t=1095
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TC7T – Worked All Europe CW contest fra Tyrkiet 
Af, OZ1IKY, Kenneth 

Der er en del som har spurgt mig hvorfor jeg ikke har skrevet noget om et par af mine contest-ture til udlandet? 
Den til Trabzon i 2014 (WAE CW) samt turen til Cuba i 2016 (ARRL CW) og ikke mindst da Alex OZ7AM og jeg 
var i Columbia til CQ WW CW i 2016 og var med på holdet der det år blev nr. 1 World Wide. Det vil jeg forsøge at 
råde lidt bod på nu. Her kommer den første af artiklerne. 

Det startede med at en god gammel bekendt, Jürgen DJ3CQ der var med til CQ WW CW fra OZ5E i 2011, spurgte 
om jeg havde tid og lyst til at køre lidt WAE contest fra Tyrkiet. WAEDC CW – Worked All Europe. Det er den 
med QTC’erne som bliver sendt lige som man troede man skulle kører ham multiplieren. I første omgang 
meldte jeg pas. Jeg havde lige lidt for meget andet at tænke på end at tage en forlænget weekendtur til Tyrkiet. 
Men da så en af deltagerne måtte hoppe fra, og jeg efterhånden havde så godt styr på min 50-års fødselsdag i 
juni 2014 med hele arrangementet, kunne jeg alligevel ikke lade være. Jürgen er en hyggelig fætter, men også 
dybt seriøs, når der skal contestes. 

Da Jürgen (DJ3CQ) og Franta (DJ0ZY) bor i München området, og Erhard (DL5JQ) bor i det de kalder Nieder-
Rhein området – og jeg selvfølgelig i Danmark – blev alt med udstyr, vagtplan og strategi, håndteret via email 
og Skype. Meget bliver jo efterhånden ordnet på den måde, og med stor succes. 

 

TC7T teamet i hvidt, værterne i dagligdags klæder 

Vores strategi var egentlig ret simpel. En RUN station og en MULTI station. MULTI stationen skulle 
selvfølgelig gafle alt hvad der ikke var i loggen af multipliere på det bånd hvor det var muligt. RUN stationen 
skulle helst kun sende QTC’er på 10 blokke af gangen, så vi ikke skulle til at hanke op i ”halve blokke” senere. 
Og om søndagen skulle RUN stationen gøre hvad den kunne for at lokke multipliere i armene på MULTI 
stationen ved at bede dem QSY til en bestemt frekvens. En strategi jeg har lært af Tonno ES5TV – og som jeg 
må sige virker rigtig rigtig godt. 

Stedet vi havde fået lovning på at kunne kører fra var Trabzon i det nordøstlige Tyrkiet. Trabzon og omegn er 
et meget grønt, men også som i resten af Tyrkiet, et bjergrigt område. Den lokale klubstation hedder TRAC 
Trabzon, med callsign YM7KA. 
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Deres klubstation ligger oppe på "bjerget", der hvor de store bogstaver står. TRABZON. 

Da vi kun havde et par internet link og vage beskrivelser i et par emails omkring udstyr og antenner, 
forberedte vi os på lidt af hvert. Men tjek selv på www.ym7ka.com. Der er for resten et par rigtig gode 
beskrivelser af hjemmebyggede antenner. Blandt andet en 2 element til 40 meter. Den fik vi desværre ikke 
meget glæde af da de fleste i Trabzon klubben var SSB folk. Men deres monobander til 10, 15 og 20 meter må jeg 
sige virkede aldeles udmærket til trods for at de sidder lidt tæt sammen. På 40 og 80 meter var der så en dipol 
til hvert bånd at gøre godt med. 

Flyveturen derned var så dog lidt mere end spændende. Glad steg jeg på en flyver om torsdagen i Kastrup mod 
Istanbul. Glædede mig til at gense Jürgen og få en frokost sammen med ham inden vi skulle møde de andre og 
flyve videre. Men ikke tale om! Den Almægtige havde smidt et tordenvejr ind imellem. Så i stedet for at have 3 
til 4 timer inden vi skulle flyve til Trabzon, var jeg en ufrivillig tur til Izmir. Oven i det kom så 5 timers 
forsinkelse udskydelse af landingen i Istanbul. Istanbul var derefter KAOS. Kun fly ind, men ingen ud. Og 
adskillige højlydte argumenter med security om at vi skulle ud igen da vores fly (den vi var blevet booket om 
til) var aflyst for 3. gang. Så vi ankom først til Trabzon fredag morgen ved 6 eller 7- tiden. Vi havde dermed 
mistet en del værdifuld tid til at sonderer de lokale muligheder på udstyr og antennefronten. Og trætte var vi 
da egentlig også på det her tidspunkt. 

 
Kaos ved checkin-skranken. Kø-kultur var et fremmedor. 
Erhard og jeg forsøger at få nye boardingpass til Trabzon 

file://///192.168.10.5/users/Carsten_Kobborg/OZ1DCZ/OZ3EDR%20NYHEDSBREV/2020/September/www.ym7ka.com
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Vi havde tage et par Elecraft K3’er med. Rigtig god CW contest og DX station at kører med. Selv Özkan TA7I, en 
af de få der kan kører CW på et ok contest niveau måtte indrømme at det da var en god station. Derudover 
havde Erhard taget sin KPA500 fra Elecraft med. Jeg havde min arbejdshest HLVA700’eren med. Den har jo 
efterhånden prøvet lidt af hvert. Som afsluttende test inden contesten fik jeg lov til at kører i 2 timer med deres 
klub-callsign. YM7KA. Dette skabte lidt en pile-up, da den asiatiske del af Tyrkiet nok ikke er så aktiv på CW? 
2 timer og lidt over 300 QSO’er. Jeg måtte have gang i SPLIT knappen på K3’eren meget hurtigt.  

 

OZ1IKY som YM7KA, med tilhørende pile-up 

Og 6 timer før contesten startede (kl. 20 lokal tid) var det hele klart. Jürgen og jeg var i den grad trætte og 
havde behov for al den søvn vi kunne få inden contesten startede kl. 03 lokal tid. Så vi blev kørt ned i byen og 
blev guidet ind på det store torv, hvor der var en rigtig masse små Bistro-lignende steder. Dem der har været på 
ferie i Tyrkiet, Grækenland eller på for eksempel Kreta kender rumlen! Man bliver shanghajet af en onkel 
gadesælger! Og så skal der spises. Det var godt, hurtigt og billigt! Generelt mellem en 10 til 18 Tyrkieske Lira for 
en portion spændende velsmagende aftensmad som du næsten ikke kunne spise op alligevel. Dertil masser af 
vand og frisk brød. Alkoholiske drikke var der ikke rigtigt nogen at se nogen steder (ud over steder med 
licens)… 

 

God gang aftensmad, man lever godt for få penge! Og højt oppe ligger klostret Symela 

Gutterne i Trabzon klubben var lige fra starten overvældende hjælpsomme. Deres mål med at give plads til 
udenlandske operatører i en contest var 2 delt. 1) at skabe kontakt, knytte kontakt til radioamatører i udlandet. 
2) at inviterer operatører til Trabzon til at afvikle contester, så Trabzon kom på landkortet, og så de kunne 
lærer lidt mere hver gang. Og jeg skal hilse at sige de var lutter ører og nysgerrige. Spørgelystne som bare 
pokker. Det var helt sjovt at få lov til at fortælle om hvordan vi gjorde i Danmark og ved OZ5E og OZ7A med 
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videre. Udover dette viste de en gæstfrihed som for mit vedkommende alt tilfælde var næsten overvældende. 
Jeg må sige at de sørgede hele tiden for at vi følte os veltilpas og ikke havde nogle problemer der gjorde at vi 
ikke kunne skovle QSO’er i loggen. Og dem der ikke er bekendt med Chai – Tyrkisk sort the i et lille glas, helst 
med 2 sukkerknalder i – de har lidt i vente på opleveren! Der manglede intet!  

 

Med en eller to sukker-knalde i ? Dem her fik vi mange af! 

Ind imellem vores vagter blev der også tid til at gå lidt rundt i Trabzon og kikke lidt på tingenes tilstand - eller 
som tyskerne sagde "Land und Leute ankucken". Der var en del gæster fra den arabiske halvø. De brugte 
Trabzon-området som en slags sommerferie fra deres meget varmere lande. Tyrkiet er også noget mere liberalt 
indstillet, end deres egne lande - altså i forhold til mændene. Kvinderne havde ikke nogen større 
frihedsgrader.... Det var så ikke noget tyrkerne selv nødvendigvis syntes om. Men hvad gør man ikke alt for at 
tjene til dagen og vejen? 

Og statuerne af Atatürk står alle vegne. Han er og bliver den store national-helt og landsfader. Et måske knap 
så kendt bysbarn var den store muslimske sultan Suleiman, som blev født i Trabzon i 1494. 
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Et par indtryk fra en rundtur i Trabzon 

Da contesten så var ovre, og vi havde fået sovet ud, hvilket var tiltrængt efter 48 timer med 3 timer MULTI 
station efterfulgt af 3 timer RUN station, tog de os med ud for at se på et par af seværdighederne. Et af dem var 
det berømte kristne kloster Symela lige bag ved Trabzon – men oppe i bjergene. Afskedsmiddagen blev holdt 
på en lille men spændende vejside restaurant på vejen ned. Her sad vi udenfor og alt var i den grad lokalt – 
men rigtig godt. 

Ud over oplevelsen på det personlige plan, lykkes det mig endeligt at kører en WAE CW fra udlandet – uden for 
Europa. Det vil sige vi var DX’en! Vi var multiplieren de andre manglede. Det kunne mærkes hele lørdagen og 
lidt af søndagen. Der var trængsel på vores frøken Svendsen. En del Nordamerikanere havde dog ikke forstået 
at vi faktisk var en TA station fra den asiatiske del. Et par VK og ZL stationer heller ikke. Men de sidstnævnte 
havde vi så lidt mere medlidenhed og barmhjertighed med. Men det at sidde i den anden ende af det hele. Den 
ende der sender QTC’erne, var meget lærerigt Mit lille contest manual er efterfølgende blevet opdateret på WAE 
delen med baggrund i de AHA oplevelser jeg havde. 

 

Jürgen DJ3CQ på RUN stationen, og Erhard DL5JQ ved MULTIPLIER stationen. 

Men vores strategi med RUN og MULTI stationerne virkede rigtig godt. Og den jeg havde lært af ES5TV med at 
bede om QSY og sende dem lige i armene på MULTI stationen virkede også kanon godt. Forholdene på 10 meter 
gjorde at det ikke blev helt det resultat vi havde håbet på. Bare lidt mere hul på 10 meter, og det havde været et 
nærmest Nirvana med den her WAEDC CW fra Trabzon. Sådan skulle det ikke være. Vi kæmpede også med en 
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del QRN. Det var ikke fra det lokale, men fra et tordenvejr som rodede rundt lige ude over Sortehavet – mellem 
os og Europa. Så på 80 og 40 meter var det ikke altid lige sjovt om natten. 

 
Udsigten her oppe fra var fantastisk. Vi havde frit udsyn ud over Sortehavet. 
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Aftenstemning ud over Sortehavet, midt i august 

Resultatet? Tjah – vi blev slået med en hestmules længde af et par gode venner og bekendte (TC2C teamet med 
DL2JRM, DL5LYM og DL6JF) der sad godt 1.000 km tættere på Europa, da de kørte fra den asiatiske side af 
Istanbul. Og de 1.000 km er jo lige i øjet som en "skip-afstand" på de høje bånd. Men kampen stod tæt lige til det 
sidste. 

Vi havde en claimed score på 1.772.280 – de havde en på 1.945.216. QSO antal og sendte QTC’er er meget meget 
tæt. Den de højest sandsynlig vinder på er at de har 43 multipliere mere end vi havde. Men sådan er det jo altid. 
Marginalerne afgør hvem der i toppen vinder. 

 

TC2C 
Band 

QSOs QTCs Mults TC7T 
Band 

QSOs QTC's Mults 

80 199 112 29 80 117 110 23 
40 533 569 40 40 543 501 39 
20 920 951 45 20 853 828 43 
15 461 489 40 15 713 708 40 
10 76 34 21 10 32 10 15 
Total 2189 2155 448 Total 2258 2157 405 
Total score :1.945.216 Total score :1.772.280 

 

Som en lille sidebemærkning, så skyldes deres fantastiske forhold 2 ting. Det ene er at de er en meget aktiv 
klub, på mange måder. De har flere repeatere og beacons i gang. De er også meget aktive på det tekniske med 
selvbyg af mangt og meget. Den anden ting er at de er en del af det tyrkiske nød-kommunikationssystem. Ved 
jordskælv og andre naturkatastrofer, skal de stille med mandskab og udstyr. Til gengæld har de fra det 
offentliges side af en meget stor velvilje og hjælpsomhed med alt hvad der hører til. Også at de har deres 
klublokaler og antenner. 
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MEN – trods den lidt dårlige start var det hele turen værd. Nye kontakter og venskaber blev knyttet. Andre 
menneskers hverdag og liv fik man også indsigt i. Som H.C Andersen altid sagde; At Rejse er at leve.  Hvornår 
tager du uden for Danmark og deltager i en Contest? Det er faktisk ret sjovt. Bare spørg Henning OZ1BII. 

 

En træt, men glad, OZ1IKY efter 48 timers contest 
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ATV på 6cm 

Artiklen er bragt med tilladelse fra RSGB, Original artiklen har været i Radcom, februar 2019 
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Lyn 
Af Tommy Bay, OZ5KG 

Inspireret af et indlæg om lyn, har jeg et par kommentarer.  
Det er rigtigt, at det er meget voldsomme kræfter, der bliver udløst i et lyn, men heldigvis varer det ikke ret 
længe. Tiden skal måles i mikrosekunder, men uheldigvis sker der flere udladninger. Når først ”banen” er 
ioniseret, kommer der gerne flere lyn meget kort efter hinanden. Det er slemt.  
Jeg har, livet igennem oplevet mange lynnedslag i ”vores” mast i Mejrup. 220 meter, rejst i kote 62, så det er lige 
noget for lynene. I starten (1957), kunne vi skifte en spandfuld sikringer efter sådan stort regnvejr. Men efter at 
der blev lagt jordnet ud i omkring en halv meters dybde, helt ud og rundt om bardunklodserne og selvfølgelig 
forbundet til bardunerne, sker der ikke noget, vi kunne spise vores mad i fred.  
Jeg vil ikke rode mig ud i hvor mange tråde, der ligger, men det er rigtig mange, de yderste ender er forbundet 
til et af de jordspyd, elektrikerne bruger til overstrømsrelæers jordforbindelse. Jordnettet løber henover taget på 
husene i den retning de skal, for at danne en stjerne med mastens fod som centrum. Alle fødekabler er i 
bunden af masten elektrisk forbundet til lyn jordnettet. 
Privat, har jeg haft en 27 meter stålmast stående i 35 år. Den havde også et jordnet, men kun bestående af en 
fem seks tråde i jorden, men med forbindelse til bondemandens vandingsanlæg -. 200 meter ude i marken er 
vi ”beskyttet” af en 60 Kvolt højspændingslinje, jeg er ret sikker på, at det er den der ”fanger” de fleste lyn.  
Lynladningen ligger mellem en sky og jordoverfladen, den skal ikke ned i jorden, men hellere ud i så stor 
overflade som muligt. Man kan se skyen og jordoverfladen som en kondensator, der skal aflades. Jeg har set 
flammer slå ud ved telefonstikket en enkelt gang. Det er jo også en forbindelse til en stor overflade af jorden. 
Samtidig blev indgangstransistoren i min modtager smadret. Og så endeligt en trøst. Når meteorologerne viser 
pletter på danmarkskortet, illustrerende lyn udladninger, er det altså flest udladninger mellem skyerne 
indbyrdes og ikke nødvendigvis nedslag på jorden. De måler nemlig den elektriske støj, radiostøj, som lynet 
forårsager. 
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Radcom september 
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Software Development Priorities for 2nd Half of 2020 
The purpose of this newsletter is to provide an update on what the HRD developers are working on. 
 
It is planned to have two releases by year’s end. 
 
The first will be a minor release. This release will enable the antenna switch in the FTDX101D/MP to be 
controlled and will add the ICOM IC-705. We will publish this as soon as the work is complete. 
 
The final release of 2020 is planned for mid-November. This release is planned to be a mix of fixes and 
features. 

• QSL labeling 
• Google Earth & Mapper improvements 
• Lookup pane issues 
• CQ Marathon award 
• US County data structuring; enable US Counties award tracking 
• Worked Status Indicators (WSIs) added for prefix, continent, CQ zone, ITU zone, CQ Marathon, US State, 

and US County 
• Bulk callsign lookup 
• Plans to simplify the Logbook UI and create a single configuration screen for the whole suite to guide 

operators through the configuration process 
• And a couple surprise feature additions 

 
This is the "plan." It's subject to change. But we are committed to it. 
  
We have three (and maybe four) developers working on these releases. We have got sixteen beta testers ready 
to test them. We have got a few exciting features planned for the November release and the one that follows. 
 
Sometime next year, we will need to take actions on a couple additional items. We are seeing a trend related to 
support for the 32-bit version of the Microsoft Access Runtime being depreciated by the installation of the 64-
bit version of Office 2019. We will need to move away from Access and begin building a 64-bit version of the 
application (Microsoft no longer allows the 32-bit version of Windows 10 on OEM equipment. It will not be long 
before 32-bit operating systems will lack support with PC makers and other software makers.) 
 
Finally, as a reminder, we have moved to a single new platform for support, community forums, and the online 
manual. The feedback on the search capabilities that flow across these modules has been very positive. 
 
I hope you are all safe and well. 
 
73 de Mike, WA9PIE, VK4EIE 
 

 

 

 

http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQCwkjwULIF-2FWyzXynshp3KrfKT94ThceW478C8yiIoh3x4Bqd_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BEStq2a4-2B1ttqh5TMJPR3UQyq4PnwKoia4f-2F5MVtTtKp-2F2VwRbIE4-2B-2BKkDP2aYaKw4DIgg52-2BCyf8LlIffoEPhb56N0hbz7VNNhxDNBheKkm5LhFBxNVVOYxwdEuIcqxjWF9kg6oqxY-2FXZ-2BGRdAVwUONrjYE2MlgAoH8YzSQbUwogledhNSPM4NGXD8zEf5OMyMTgEBwVwZyIHlBV88AzhEwlKXaxv8caabkZ-2FaR0fENv8hxg3dUHhIjTeIs9k5DC-2FVc7HeyvjnuGOfK9ofsgm3quz92GcYKcIs3dVyP2YupCyHZoFuRKLa33TVMEnMn1s0382lHupftaSK0Nf5ajwbkh4nEYOq6ZJDrYfVwVEky1Bg-3D-3D
http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQC1z0AK-2BSvZPxcV47itPSSYOSV5-2F1tEwzTtlEZQ-2BVwKKaZ2cl_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BEStq2a4-2B1ttqh5TMJPR3UQyq4PnwKoia4f-2F5MVtTtKp-2F2VwRbIE4-2B-2BKkDP2aYaKw4DIgg52-2BCyf8LlIffoEPhb56N0hbz7VNNhxDNBheKkm5LhFBxNVVOYxwdEuIcqxjWF8QLCZ-2FBDV6CP5ZhSuPHng8mzXy40Pl71pIX2TLg7iAt846c68DBFDEr5l3Q17I-2BU3At4uQhZld8jPs1YJHV5W5bpk-2B9lsZVS6S-2BgoP6XOLLxeWf7GTcFmu5oo9lCsXCW1nDKMKNgNJj3XrUB4e1a0-2FaetzTuLBmLGjcoDLqkgFrNBNB1wNByWsny462CGr27o5gcO23jVpQYlYnkVwSxmoauRqXL4EmEqQiBcAJjhMXw-3D-3D
http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQC1rJV5gwyJDEfsjuPCFSe47fS0pvTdQFM4dpsIkPIMSzowU3_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BEStq2a4-2B1ttqh5TMJPR3UQyq4PnwKoia4f-2F5MVtTtKp-2F2VwRbIE4-2B-2BKkDP2aYaKw4DIgg52-2BCyf8LlIffoEPhb56N0hbz7VNNhxDNBheKkm5LhFBxNVVOYxwdEuIcqxjWF8ATkMWLpkD6WTEJZaB5iuKCryDAW9aCnkM4iddKl0iDByt-2FlAVuLvn4Yp-2B3Z9kVgzl0WFCPKJfRjfcXshR-2Fzvoilm3IxfUtqK-2Bj-2B6J11Vg7DWaEnrHmfiiey5fmJMGI50v-2FJPhEpiZQbOi9weOScvt7CPNz5Znav8PAUlA4s9xjGMVf6iwf1rp5g5cbypGUTEDhQ-2F-2BjAptkrcJXkKM7XZHctAD-2BSgJlkEkcdzyfD9q4g-3D-3D
http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQC1rJV5gwyJDEfsjuPCFSe47fS0pvTdQFM4dpsIkPIMSzowU3_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BEStq2a4-2B1ttqh5TMJPR3UQyq4PnwKoia4f-2F5MVtTtKp-2F2VwRbIE4-2B-2BKkDP2aYaKw4DIgg52-2BCyf8LlIffoEPhb56N0hbz7VNNhxDNBheKkm5LhFBxNVVOYxwdEuIcqxjWF8ATkMWLpkD6WTEJZaB5iuKCryDAW9aCnkM4iddKl0iDByt-2FlAVuLvn4Yp-2B3Z9kVgzl0WFCPKJfRjfcXshR-2Fzvoilm3IxfUtqK-2Bj-2B6J11Vg7DWaEnrHmfiiey5fmJMGI50v-2FJPhEpiZQbOi9weOScvt7CPNz5Znav8PAUlA4s9xjGMVf6iwf1rp5g5cbypGUTEDhQ-2F-2BjAptkrcJXkKM7XZHctAD-2BSgJlkEkcdzyfD9q4g-3D-3D
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Ham Radio Deluxe v6.7.0.301 Released 
The 6.7.0.301 version of Ham Radio Deluxe is now available for download. Please download it from the 
Download pages on our website at: 
  
www.HamRadioDeluxe.com 
  
This release contains several important customer requests, as follows: 

• The Yaesu FTDX101D/MP is added 
• The last QSL comment is gathered into callsign lookup 
• Comment field returned to the filter dropdown. The IOTA data is updated 
• Delays in creating QSOs when Enter is used 
• Partial and Exact fixed in the ALE 
• Start time when time is "Set by User" 
• Fixed problem connecting to DX cluster when callsign has slash 
• Callsign with slash not showing up in My Station 

 Our developers - Doug, Will, and Jose - did a great job on these changes. This release rings in a series of 
releases where we will focus most directly on those things that are most commonly requested by our 
customers. 
  
With this release now published, one developer will be dedicated to closing the open items related to QSL 
labeling. We'll be publishing the rest of the work list soon. 
  
The full release notes can be found here: 
  
https://ReleaseNotes.HamRadioDeluxe.com 
  
All those who have purchased Ham Radio Deluxe at any time in the past should download and install this 
version in order to benefit from these improvements. You are entitled to them. Our clients who are covered by 
an active Software Maintenance and Support period are entitled to Feature Enhancements. 
  
There are several topics that I look forward to communicating. There will likely be another newsletter 
following this one that will take up those topics. 
  
Please watch these newsletters for updates. Pass these updates along to your friends. 
  
Newsletters will also be posted on our website's blog at: 
  
https://www.HamRadioDeluxe.com/blog/ 
 

Thank you es 73 de Mike, WA9PIE 
HRD Software, LLC 

 

 

https://www.hamradiodeluxe.com/
https://releasenotes.hamradiodeluxe.com/
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/
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Opdatering af WSJT/JTDX log 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Når du kører QSO’er i FT4/FT8, så har modparten det med at springe TX1 over, når man svarer på din CQ. 
Desværre betyder det, at din fx kan miste modpartens grid locator. Det er nok de færreste, der kan nå at finde 
og taste en locator ind på de 15 sek., som du har mellem RX og TX i WSJT/JTDX. Jeg skal derfor beskrive, 
hvordan du lægger en locator ind i wsjt_log.adi efter at du har logget QSO’en. 
 
NÅR DU PILLER VED wsjt_log.adi FILEN, SÅ LAD VÆRE MED AT KØRE QSO’ER SAMTIDIG 
 
Selv om du har et program, der finder grid locatoren og lægger den ind i dit logprogram, så bliver din 
wsjt_log.adi fil ikke opdateret. Hvis du vil have en opdateret wsjt_log.adi fil, så læs videre. 
 
Har du ikke pillet/rettet i din wsjt_log.adi fil før, så start med at læse min artikel om opdeling af din 
wsjt_log.adi fil. Den finder du i RDE-Posten august 2020. Og husk 2 væsentlige ting, før du starter 
 

1. BACKUP 
2. ÆNDRING AF DATA ER DIT ANSVAR IKKE MIT 

 
Indsamling af grid locatorer på kørte QSO’er 
Wsjt_log.adi filen giver dig ingen mulighed for at se, hvad du har bekræftet, og hvad du ”kun” har kørt. Jeg 
anbefaler derfor, at du importerer din wsjt_log.adi fil til et logprogram, der kan styre dine QSL. Har du ikke et 
logprogram, så kan jeg anbefale, at du læser min artikel fra december 2019 i OZ3EDRs nyhedsbrev. Den kan du 
hente ganske gratis på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev 
 
Hvis du er på LoTW og/eller eQSL, så vil du kunne få grid locator på de QSO’er, som bliver bekræftet via en af 
disse 2 online tjenester. Min vejledning i modtagelse af grid locator fra LoTW kan du finde i OZ3EDRs 
nyhedsbrev fra maj 2020. Du finder nyhedsbrevet på https://rde-posten.dk/Download 
 
Hvis du har en eQSL konto, så kan du hente alle modtagne QSLs og importerer dem som bekræftet via eQSL i 
dit logprogram. Nedenfor har jeg listet en kort vejledning til at få disse QSO’er downloaded som en ADIF fil 
 

Log på eQSL og vælg  

I bunden under den hvide box klikker du på  

I det nye vindue HØJREklikker du på ADI file og vælger  
(her vist i Firefox, men det kan hedde noget andet i en anden Internet browser) 

Som udgangspunkt gemmes filen i , men du kan gemme filen et andet 
sted, hvis du vil det. 

http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
https://rde-posten.dk/Download
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 du behøver ikke at rette filnavn, bare du kan finde filen igen, når den er blevet 
gemt.  

Klik på  - og filen er nu gemt som en ADIF fil 
 
Denne fil skal nu importeres i dit logprogram som CONFIRM eQSL – ikke som normal import!!! Du skal derfor 
finde manualen til dit logprogram for at finde ud af, hvordan du indlæser bekræftede QSO’er fra eQSL. Og de 
skal ikke indlæses samme sted som bekræftede QSO’er fra LoTW. Det er 2 forskellige logbøger, som intet har 
med hinanden at gøre.  
 

Jeg bruger DX4WIN og her er der et separat menupunkt. Vælg  og vælg derefter 

 Find derefter den fil, du netop har gemt og indlæs den.  
 
Nu har du fået importeret grid locatorer (og andre oplysninger) fra de mest kendte logbøger online. Jeg har 
ingen erfaring med opdateringer fra andre logbøger, så har du noget erfaring på det område, så kom gerne med 
en artikel til RDE-posten. 
 
Jeg vil i øvrigt anbefale, at du først importerer eQSL og derefter LoTW. Der kan være fejl i data fra eQSL, mens 
LoTW burde være mere korrekt.  
 
 
Opdatering af grid locator i wsjt_log fil 
wsjt_log.adi filen er opbygget i formatet Amateur Data Interchange Format (forkortet ADIF). Formatet er lavet, 
så de gængse felter i en log fx call, bånd, mode, dato, tid, RST osv. osv. er ens i de forskellige logprogrammer 
verden over. Der vil være feltet, der er forskellige fra logprogram til logprogram, men en rigtig oprettet ADIF fil 
vil kunne importeres i alverdens logfiler inkl. LoTW (TQSL), Clublog, eQSL etc. 

 

Hvis du vil vide mere om baggrund, opbygning m.v. af ADIF filer, så kan jeg anbefale 
https://www.adif.org/310/ADIF_310.htm Siden er på engelsk.  

 
Wsjt_log.adi filen har følgende data fra venstre mod højre for hver QSO (ikke alle data er vist): 
 
<call:5>OZ2PJ <gridsquare:4>JO65 <mode:3>FT8 
 
gridsquare er den grid locator, som modparten har oplyst, da du kørte QSO’en. Hvis du har logget en station 
uden grid locator, så vil QSO’en i din log se sådan her ud: 
 
<call:4>I0JX <gridsquare:0> <mode:3>FT8 
 
Forskellen på de 2 gule markeringer er, at  
 
antal karakterer i ”feltet” gridsquare er 4, når der er en locator og 0 (nul), når der ikke er en locator. Det er vist 
med henholdsvis :4 og :0 
locatoren er angivet som storsquare, dvs. de 4 første karakterer i locatoren. Jeg har fx JO55wf som locator, så 
min storsquare er JO55.  
 

https://www.adif.org/310/ADIF_310.htm
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De gule markeringer, der er vist ovenfor, er henholdsvis >JO65 (QSO med OZ2PJ) og > (QSO med I0JX).  Bemærk 
at der er et mellemrum efter JO65 (med locator) og efter > (uden locator). Det skal være der, for at ADIF filen 
ved, at feltets indhold er slut. 
 
Nu kommer så det store puslespil med at finde og opdatere din wsjt_log.adi fil med de grid locatorer, som din 
log mangler. Start med at tage en backup af din logfil, og læg den gerne i en Dropbox mappe, så du kan hente 
en tidligere version, når (og ikke hvis!!) du får lavet en bøf!! Det er knap så sjovt at starte helt forfra, fordi man 
lige laver en fejl undervejs, og ja jeg taler af erfaring!! 
 
Det anbefales, at du sidder med 2 skærme, eller med 2 PC’ere el.l. Den ene skærm har din wsjt_log.adi fil åben 
(altså kopien du retter i), mens den anden skærm har din opdaterede log fra dit normale logprogram åben. 
 

1. åbn loggen i Notesblok/Notepad i Windows (brug ikke et andet program i Windows, da diverse koder i 
andre programmer kan påvirke filen). Der findes sikkert et tilsvarende program til Linus og Mac, men 
her har jeg ingen erfaring. 

2. stil dig på øverste linje i din wsjt_log.adi fil. Her skal du kunne se WSJT-X ADIF Export<eoh> 
3. tryk CTRL+F (rediger -> søg) i Notesblok (genvej kan være CTRL+B) og indtast <gridsquare:0 

 
4. klik på ”find næste” (tjek at du søger Fremad) 
5. her har jeg fundet en QSO, hvor locatoren ikke er i min wsjt_log fil 

<call:6>JF2EEK <gridsquare:0> <mode:3>FT8 
6. når jeg så i mit DX4WIN logprogram søger efter JF2EEK, så får jeg oplyst, at QSO’en er bekræftet både 

på LoTW og eQSL, og at stationens locator er PM85la 
7. jeg skal nu have rettet feltet gridsquare i min wsjt_log.adi fil OG HER SKAL MAN VIRKELIG VÆRE 

KONCENTRERET OM, HVAD MAN LAVER 
i dette tilfælde retter jeg <gridsquare:0> < til <gridsquare:4>PM85 < 
4 tallet betyder, at der efter > kommer 4 karakterer (PM85) 
PM85 er så selve storsquaren. BEMÆRK at der skal være et mellemrum EFTER locatoren og før < som 
er starten på næste felt. 
Gem filen, når du har rettet locatoren. 

8. tryk CTRL+F for at søge til næste QSO uden locator og fortsæt til næste QSO uden locator 
 
Nu har du så været igennem din egen log og opdateret wsjt_log.adi filen med ”nye” locatorer. Der vil sikkert 
være stationer, du ikke har kunnet opdatere, da alle ikke er på eQSL og/eller LoTW. Du kan med lidt held finde 
locatoren på mange af de resterende stationer på online QTH sider, hvor https://www.qrz.com/ nok er den 
mest kendte.  
 
Før du fortsætter med at søge på fx https://www.qrz.com/  
så stå i din wsjt_log.adi fil og tryk på CTRL+Home. Dermed kommer du tilbage til øverste linje i logfilen, og du 
kan du søge forfra jf. punkt 3 ovenfor.  
 

https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
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For at se data på QRZ.com skal man selv være bruger. Stationer fra USA kommer der automatisk via FCC (den 
amerikanske ”telestyrelse” / ENS), mens andre frivilligt og ganske gratis kan oprette en bruger der. Se 
andetsteds her i nyhedsbrevet, hvordan du opretter dig som bruger på QRZ.com.  
 
For at kunne søge information skal du være logget ind på https://www.qrz.com/  
 

 
Indtast det call, du vil søge information på. Findes callet på QRZ.com, så kommer profilen frem. 
 

For at finde grid locatoren, så klik på  
Jeg har tidligere i artiklen vist, at jeg mangler en locator på I0JX. Han skriver på sin QRZ.com profil, at han 
ikke er på nogen online logbøger, så derfor har jeg ikke fået hans locator fra eQSL eller LoTW.  
 

Under   står stationens  
Det er så de 4 første karakterer, du skal bruge til at opdatere din wsjt_log.adi fil.  
 
Opdater din wsjt_log.adi fil og fortsæt til næste call. Har du rigtig mange, så vil du måske ramme mod loftet i 
antal søgninger pr. dag (tror det er 100 calls), og så må du fortsætte en anden dag. 
 
Når du er færdig med at opdatere din wsjt_log.adi fil, så skal den lægges ind i til WSJT/JTDX mappe. Jeg 
anbefaler, at du tager en backup af den gamle logfil, så du kan lægge den ind, hvis dine rettelser er forkerte. Se 
nærmere i min artikel i august 2020 omkring opdeling af logs i WSST/JTDX. 
 
Kører du med JTAlert så husk at køre en ”scan and rebuild” af loggen. Fra og med JTAlert version 2.16.9 har 
denne funktion skiftet navn til ”Rebuild Alert Database”, men det er stadig samme funktion. 
 
Fortsat god jagt med nye grid locatorer.  
 
OZ0J Jørgen 
 

 
 

https://www.qrz.com/
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QRZ.com - verdens største QTH-liste – er du der? 
Af OZ0J Jørgen 
 
https://www.qrz.com/ er nok verdens største QTH liste i hvert fald på engelsk og med mulighed for at søge 
med det vesteuropæiske alfabet. Denne artikel er en opskrift på at blive registreret på https://www.qrz.com/, 
om end jeg ikke går igennem alle detaljer på siden.  
 
Nedenstående vejledning er delvist vist med et fiktivt dansk call.  
 

1. besøg https://www.qrz.com/ og indtast dit call i 

 Klik på ”Search” 
2. Er du ikke oprettet, så får du et resultat som dette: 

 

3.  
klik på den blå tekst (”Click here to register now”) 

4. Jeg formoder, at du slet ikke er på https://www.qrz.com. Du skal så have en brugerkonto for at 
fortsætte 

 
Klik på ”Click here” 

5.  
Indtast dit call og klik på ”Continue”. Herefter er du lidt på egen hånd, da jeg allerede er registreret på 
Https://www.qrz.com.  
Det KAN være, at du skal godkendes af andre, så søg evt. hjælp hos en dansk medamatør eller send mig 
en e-mail på oz0j@oz0j.dk Jeg registrerede mig for rigtig mange år siden, dengang det var lidt 
nemmere – og færre falske profiler. 

 
Https://www.qrz.com ønsker, at du KUN har en konto, selvom du har flere calls. Du skal derfor kun oprette dig, 
hvis du som person slet ikke findes i forvejen.  
 
Jeg ved, at du skal bruge følgende data: 
 

• Dit call (= dit bruger id) 
• Dit navn og adresse 
• Et kodeord til din brugerkonto 
• En gyldig e-mail adresse 
• Kategorien på dit certifikat (SWL kan også oprette sig som bruger) 
• Din grid locator 

 
Du skal muligvis godkendes af en anden allerede eksisterende bruger på Https://www.qrz.com/ for at få dit 
call i databasen, så find evt. en, du kender i forvejen til at få dig godkendt i databasen. Jeg tilbyder gerne min 
hjælp, så drop en e-mail til oz0j@oz0j.dk, hvis alt andet svigter. 
 

https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
mailto:oz0j@oz0j.dk
https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
mailto:oz0j@oz0j.dk
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Jeg forsætter nu, at du dels har fået oprettet en brugerkonto på Https://www.qrz.com, og at du har fået tilføjet 
dit call. Jeg vil nu gennemgå nogle af de data, som du bør indtaste på https://www.qrz.com/ 
 

Du skal være logget ind, så start med  
 

 
Indtast callsign og tast next. Callsign = det call, som er dit bruger ID 
 

Har du glemt dit kodeord, så klik på  
 

 
Ud fra bruger ID så kommer der et billede som dette. Jeg har med vilje undladt danske karakterer i mit navn og 
adresse. 
 

 
Udfyld kodeord og klik på ”Sign In” 
 
 
Har du gjort det rigtigt, så står vises dit call nu i stedet for ”Login” i højre side.  

Her er det vist med min bruger id  
 
I venstre side kan du nu indtaste et call og klikke på ”Search” (her vist med mit call)

 
 

https://www.qrz.com/
https://www.qrz.com/
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Du vil kunne se nogle flere oplysninger, bl.a. navn, adresse og e-mail adresse. Du vil også få data i fanen 

 
 
I højre side har du disse muligheder, når du er logget ind 

 
 
For at opdatere dine data på din QRZ.com profil, skal du vælge ”Edit <dit call>” 
 

 
Her kan du opdatere navn, adresse, e-mail adresse, CQ og ITU zone, IOTA nummer, QSL info m.v. 

Felterne markeret med  skal udfyldes. 
 

 
Her kan du tilføje dine andre calls. Jeg har fx tilføjet 5Q2T 
 

 
QSL vælg så vidt muligt de internationale, kendte forkortelser. OQRS er bestilling af QSL via Clublog. 
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Her skal du svare, om du er på eQSL og/eller LoTW samt om du besvarer QSL på papir sendt direkte til dig.  
 

 
Her kan du rette din side fx med logsøgning til Clublog, HamAlert og andre informationer, billeder o.l.  
Det anbefales, at du her skriver prisen for direkte QSL kort, dvs. prisen for at sende QSL kort retur. Det er 
kutyme, at afsender dækker portoen begge veje.  
 

 
 
Her kan du uploade et billede og vælger du det som primary, kommer det på forsiden til højre. 

 
Her indtaster du din grid locator. Kortet viser automatisk din QTH, hvis du som nævnt højere oppe også har 
angivet din adresse. 
 

 
Her kan du fx tilføje dit call, hvis du sender fra andre lande. Jeg har fx tilføjet KH8/OZ0J fra min DX-pedition i 
april 2019.  
 
 

 
Nederst finder du denne. Den klikker du på, når du er færdig med at opdatere 
 
Du kan altid komme tilbage til din QRZ.com profil og tilføje eller rette. Siden er i øvrigt gratis at bruge.  
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Islands On The Air (IOTA) 
Af OZ0J Jørgen 

 
Islands On The Air (på dansk øer i æteren – eller noget deromkring) blev startet i 1964 som et firma/forening i 
samarbejde med Radio Society of Great Britain (RSGB, søsterorganisation til EDR). Der er i omegnen af 1.200 
godkendte øgrupper i verden, og der bliver jævnligt aktiveret nye øgrupper. Øgrupperne er opdelt med 2 
bogstaver for kontinent (7 forskellige inkl. Antarktis) og et løbenummer på 3 cifre. I Danmark har vi disse 
øgrupper: 
 
EU-029 Sjælland, Lolland, Falster og de omkringliggende øer inkl. Sprogø 
EU-030 Bornholm og Christiansø 
EU-088 Anholt og Læsø 
EU-125 Fanø, Rømø, Mandø  
EU-171 Nordjylland, nord for Limfjorden samt Mors 
EU-172 Fyn med omkringliggende øer, Samsø, Langeland m.fl. 
 
En komplet liste findes på http://ddxg.dk/awards/island.htm hvor du også kan se det danske ø-nummer til 
Danish Islands Award. 
 
Islands On The Air forkortes i daglig tale til IOTA, ikke at forveksle med JOTA (spejderaktivitet i oktober) eller 
YOTA (unge radioamatører i luften).  
 
Hvert år den sidste fulde weekend i juli er der en 24 timers contest, hvor IOTA øgrupper tæller som multiplier 
(bonuspoint), og der er mange radioamatører verden over, der aktiverer mere eller mindre sjældne øgrupper. I 
år blev det lidt anderledes grundet COVID-19, men der var stadig gang i den hen over weekenden. Man kan i 
øvrigt vælge, om man vil deltage i 12 eller 24 timer i denne contest.  
 
Derudover bliver især sjældne øer også aktiveret ligesom sjældne DXCC’ere rundt om i verden, og det sker 
gerne hele året måske med 2020 som en undtagelse. Man kan jo håbe, at verden ser anderledes ud til næste år. 
 
IOTA har også et diplom, som man kan købe. Jeg er stadig i den spæde start, da jeg ikke rigtig har jagtet så 
mange IOTA grupper. Diplomet er vist ovenfor 
 
Mindste diplom er 100 forskellige IOTA grupper, og derefter er der opgradering for hver 100 nye IOTA grupper. 
Derudover er der diplom ved et antal for hvert kontinent samt for britiske øer, vestindiske øer og et 
verdensdiplom.  

http://ddxg.dk/awards/island.htm
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Ved mindst 750 IOTA grupper kan man købe en plakette. Og derefter kan man købe en sticker for hver 75 nye 
IOTA grupper. Stickeren skal så sættes på plaketten ligesom stickeren til DXCC diplomet fra ARRL.  
 
Ved mindst 1000 IOTA grupper kan man købe et IOTA trofæ. Også her kan man købe ”tilbehør” til trofæet, og 
der er for hver 25 nye IOTA grupper. 
 
Hvert IOTA gruppenummer tæller som udgangspunkt kun en gang, dog tæller IOTA gruppenummeret også på 
hvert af de 3 hovedmodes (phone, CW og DIGI) samt mixed mode. Dvs. at har du haft QSO med en station fra 
Sjælland, en fra Lolland og en fra Falster, så tæller de samlet ”kun” som EU-029. 
 
Hvis man vil til at søge om IOTA diplom, så kan man bladre igennem sine papir QSL kort fra 1964 og frem       
Her vil man sikkert kunne finde nogle QSL kort, hvor der står et IOTA nummer på. Her skal man så opdatere 
sit logprogram med IOTA nummer og også gerne ø-navn.  
 
Selv IOTA programmet er i år 2020 blevet elektronisk, og det er muligt at få godkendt QSO’er, som findes i din 
Clublog konto og fra din LoTW konto.  
 
For at komme i gang med den elektroniske log og elektronisk ansøgning af diplom, så skal du være registreret 
med en konto. Det sker på https://www.iota-world.org/ og siden findes på engelsk, fransk, tysk og et par sprog 
mere, dog ikke skandinavisk. 
 
Du opretter (og logger senere ind) via https://www.iota-world.org/login.html I bunden klikker du på ”Don’t 
have an Account” for at oprette en konto.  
 

Når du er oprette, så kan du under  tilføje dine oplysninger. Her kan du også tilføje dine 
øvrige calls, hvis du har mere end et dansk kaldesignal. 
 

Under  har du følgende muligheder (listet enkeltvis med kommentarer nedenfor): 
 
Siden er desværre ikke til små skærme, da menupunkterne kommer under hinanden. Brug derfor en PC med 
lidt større skærm, så du kan se hele menuen.  
 

 viser de IOTA grupper, som afventer til næste diplomansøgning. Siden vil blive 
opdateret via nogle af de efterfølgende punkter. 
 

er de QSO’er der er godkendt på seneste diplomansøgning.  
 

 har et par underpunkter 
 

 
Viser dine udstedte diplomer samt dine kørte IOTA grupper. Kørte IOTA grupper er delt op i mixed mode (ALL), 
CW, DIGI og PHONE, her er vist ALL 
 

 
 

https://www.iota-world.org/
https://www.iota-world.org/login.html
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Under TOTAL er der listet de diplomer, som er mulige, fx Arctic Islands, British Isles osv.  
 

 
De 2 kolonner yderst til højre viser hvor mange forskellige IOTA grupper du skal have for at få diplom og hvor 
mange du mangler.  
 

 
Her har jeg ingen data endnu. QSO’er på 50 MHz (6M) og op tæller med her. 
 

 
Her listes de IOTA grupper som du mangler.  

 
Yderst til højre vises der, om der er behov for dokumentation for at få godkendt IOTA gruppen. 
 

 
Som under HF Wanted Groups 
 

 
Her kan man få en oversigt kun over de IOTA grupper, man mangler 

 
Skemaet kan fx flyttes over i et andet program, så man kan lave et skema til afkrydsning af de manglende 
IOTA grupper efterhånden som de køres. 
 

 
Som under Shortlist Wanted HF Groups 
 

 
Her listes de calls, der har aktiveret en eller flere ø-grupper. Det er ikke alt, der er med, bl.a. mangler et par af 
mine rejse til danske øer, og til  
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Er din log på Clublog, så kan du via Clublog hente QSO’er der matcher ø-gruppe.  
 

 
Er din log uploaded til LoTW, så kan du fra LoTW hente QSO’er der matcher ø-gruppe.  
 

 
Dem havde jeg ikke lige nogen af, da jeg skrev artiklen. Der er formentlig kun åbent for upload af log omkring 
IOTA contesten i juli.  
 

 
Her vil de QSO’er der er fundet via LoTW og Clublog være vist. Der vises kun dem, der ikke allerede er sendt 
igennem award programmet. 
 

 
Første side viser, hvem der kan godkendte dine IOTA QSLs, hvis du har nogen på papir. Længere nede på siden 
står instruktioner på engelsk, og dem bør du nok læse igennem, før du begynder at søge. 
 
Side 2 viser oversigten fra ”HF Summary” som vist ovenfor. 
 
Side 3 giver mulighed for at bestille diplom, stickers m.v. Minimumspris er GBP 12,00 eller GBP 8,00, hvis du er 
medlem af RSGB.  
 
Det anbefales at skrabe lidt sammen med den pris, der er for en opdatering.  
 

 
Som ”Submit HF Application” med for 50 MHz og op. 
 

 
Her kan du se de diplomer, som du har fået godkendt. Bemærk at du ikke kan hente dit diplom her, så gem de 
diplomer, du modtager på e-mail el.l. 
 

 
Her kan du hente de QSO’er, der er godkendt til dit IOTA program. Der hentes kun en QSO pr. IOTA gruppe. Det 
er i øvrigt denne fil, du skal bruge til Hamalert.org, hvis du skal have sat det program op til DX-spots af dine 
manglende ø-grupper. 
 
Et par andre punkter fra hjemmesiden. 
 

 
Åbner en ny side kun med spots fra IOTA stationer: 
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Fordelen ved siden er, at den enkelte IOTA gruppe vises på kortet. Ulempen er, at den ikke ”snakker sammen” 
med IOTA hjemmesiden, så det kun var de spots, som du manglede, der kommer frem.  
 
Hvis du søger et DX-cluster, der kun kommer med de IOTA spots, du mangler, så vil jeg anbefale 
https://hamalert.org/login Du kan læse mere på https://rde-
posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrevet%20Januar%202020.pdf fra side 17. Der er også en opfølgning på 
Hamalert andetsteds i dette nyhedsbrev. 
 

 
Indeholder en masse information om IOTA grupper, regler m.v. alt sammen på engelsk. 
 

 
Viser topscorelisten, IOTA Honor Roll m.v. samt bl.a. IOTA logo til QSL kort m.v. 
 
Der er meget mere på https://www.iota-world.org/ så det er bare at gå i gang med at læse. Og ellers vil jeg 
ønsker dig god jagt med de ca. 1.200 IOTA ø-grupper, der er at jagte.  
 
  

https://hamalert.org/login
https://rde-posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrevet%20Januar%202020.pdf
https://rde-posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrevet%20Januar%202020.pdf
https://www.iota-world.org/
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Hamalert – opfølgning på tidligere artikel 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Jeg har tidligere omtalt https://hamalert.org i forbindelse med DX Cluster og opsætning af Clublog. Her kan 
læse mere på https://rde-posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrevet%20Januar%202020.pdf fra side 17. 
 
Jeg har arbejdet lidt videre med dette program, og Hamalert får ikke alt direkte fra Clublog. Jeg har bl.a. 
oprettet nogle triggere for at jagte stater i USA. Her er fordelen med Hamalert, at de får den aktuelle stat fra 
FCC. Listen over US stater opdateres en gang om ugen direkte til Hamalert. 
 
Jeg har tidligere skrevet, at Hamalert rapporterede alt uanset hvorfra spottet kom. Det har jeg siden gravet lidt 
i, og det er bl.a. muligt at opsætte spots fra bestemte CQ zoner. Det er også muligt at få spots fra bestemte 
kontinenter, og jeg har på mine triggere så valgt at få spots fra Europa og Afrika. En trigger på manglende NA 
stater på 15M CW ser sådan her ud 
 

 
 
Det er kun DXCC (band slots) og CQ zoner, der kommunikerer direkte mellem Clublog og Hamalert. For IOTA 
spots skal du uploade en CSV fil, og det gør du kom følger: 
 

1. du skal være oprettet som bruger på https://www.iota-world.org/  og de IOTA grupper, du ikke ønsker, 
skal være registreret på https://www.iota-world.org/  

2. Når du er logget ind, så henter du csv filen via ”MY IOTA” -> ”Download QSOs”, og du gemmer den, så du 
kan finde den igen. 

3. Find din trigger til IOTA spots (eller lav en ny) og under ”IOTA group reference” uploader du filen fra 
punkt 2. 

 
 
Tip! Hvis du ikke kan se, at der sker noget ved en reupload, så vælg ”deselect all” og upload din fil. Herefter vil 
Hamalert vælge de IOTA grupper, som du mangler. 
 
Der er flere andre muligheder for at sætte spots op, bl.a. kaldesignaler, SOFA og WWFF, og du fx indtaste 
diverse special event calls, hvis du jagter sådanne calls.  
 
Hamalert kan sættes op til tablet, E-mail, mobiltelefon m.v. så du ikke går glip af nogen spots. God jagt. 
 
  

https://hamalert.org/
https://rde-posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrevet%20Januar%202020.pdf
https://www.iota-world.org/
https://www.iota-world.org/
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JTAlert version 2.16.13 
Af OZ0J, Jørgen 
 

Fra og med version 2.16.9 så hedder det ikke længere   
 

Det har ændret navn til  og funktionen er den samme 
Seneste version af JTAlert er version 2.16.13, af ændringer kan nævnes: ny audio alarmer, automatisk logning 
til flere logprogrammer, automatisk upload af log til b.la. QRZ.com og Clublog, + en del mere. Se alle muligheder 
her: https://hamapps.com/  
 

Der er også kommet ny database med calls. Den kan du hente samme sted.  

New Zealand på 60 meter 
Af OZ0J, Jørgen 
 

New Zealand har en midlertidig licens til at være QRV på 60 meter. Den udløb faktisk 24. juli, men man er 
blevet enige om at forlænge prøveperioden til 24. oktober 2020. Man håber ”down under”, at der kan være en 
mere permanent tilladelse til 60 meter til den tid.  
 
Herhjemme er ZL nok nemmest at fange på FT4/FT8. ZL er aktive mellem 5362.4 - 5364.75 kHz, og jeg har kørt 
3 stationer der fra først på året. SSB er 5353,0 eller 5362,0 kHz og CW er 5362.05 - 5364.75 kHz.  
 
Du kan læse mere på https://www.nzart.org.nz/info/60m/ og siderne er på engelsk. 
 
 

VP8 kaldesignaler 
Af OZ0J Jørgen 
 
Falklandsøerne har tilbagekaldt alle VP8 calls, der ikke har fast QTH på Falklandsøerne. Det betyder bl.a. alle 
VP8 calls på Antarktis, og de forskellige South øer (Sandwich, Orkney, Georgia osv. osv.). Det vises ikke med 
sikkerhed, hvorhenne man får en ny licens, men det bliver formentlig ikke et VP8 call. Sidst udstedte call var 
VP8PJ fra South Orkney. Kører du i fremtiden en station med et VP8 call, så er det ikke sikkert, at callet tæller 
til diverse awards, medmindre det er DXCC = Falklands øerne. 
 
I skrivende stund vides det ikke, hvem og hvordan man får call til de antarktiske øer samt hvad prefixet bliv 
er. Det sidste i denne sag er vist ikke skrevet endnu. 
 
 

TQSL software 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Der er i skrivende stund kommet version 2.5.5. Hvis din TQSL software ikke automatisk vil foreslå den seneste 
version, så kan den hentes på 
 
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.msi - Windows 
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.dmg - MacOS 64-bit 

https://hamapps.com/
https://www.nzart.org.nz/info/60m/
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.msi
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.dmg
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https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-legacy-2.5.5.dmg - MacOS legacy 32-bit 
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.tar.gz - Linux/BSD 

Bemærk at på lotw.arrl.org/ står der stadig version 2.5.4. Og http://www.arrl.org/tqsl-download nævner også 
”kun” version 2.5.4.  
 
Der er også kommet en ny configuration file. Seneste version er 11.12, og den burde komme som en opdatering, 
når du starter TQSL. Husk at opdatere.  
 
I TQSL kan du under ”Help” -> ”About se et billede som dette 
 

 
Her er vist seneste versioner kendt midt i august. Har du ældre versionerne end disse, så skal du opdatere. 
 

JTDX-version 2.2.0 rc152 
Af RDE-Posten, redaktionen 
 
Version 2.2.0 rc152 er på gaden nu og kan downloads her: 
https://www.jtdx.tech/downloads/translation/jtdx_translated_rc152.zip 
 
En ren installation anbefales, Find OZ0J, Jørgens beskrivelse af backup og installation. Læs den inden du 
starter på installationen. Der findes også en YouTube video, ”omhandlende en ren installation” 
Findes i ”Nyhedsbrevet maj” og ”nyhedsbrevet juni” 
Versionen er samtidig også frigivet til diverse 32 og 64 bit Linux versioner 
Der er en del rettelser i denne opdatering. 
 
  

https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-legacy-2.5.5.dmg
https://www.rickmurphy.net/lotw/tqsl-2.5.5.tar.gz
file://///192.168.10.5/users/Carsten_Kobborg/OZ1DCZ/OZ3EDR%20NYHEDSBREV/2020/September/lotw.arrl.org/
http://www.arrl.org/tqsl-download
https://www.jtdx.tech/downloads/translation/jtdx_translated_rc152.zip
https://www.youtube.com/watch?v=tLjIQdVEYfE
https://rde-posten.dk/onewebmedia/nyhedsbrevet%20maj%202020.pdf
https://rde-posten.dk/onewebmedia/Nyhedsbrev%20juni%202020.pdf
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QST september  



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                 September 2020, 1. årgang, nummer 2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

September 2020                                                                                                                                                                                56 
 

Radioamatør med en antennefarm på 3x1m 
Af Søren Poulsen, OZ2CA 

 

Kan det lade sig gøre? Mange vil nok sige nej, men det er de vilkår jeg må dyrke verdens bedst hobby på. 
Tog B licens i 2010 og har siden afprøvet mange antenner ”der ikke virker” den sidste jeg har fået i samlingen, 
er en Stealth Loop fra Ciro Mazonni i Verona Italien. 

 
 
Antennen er håndbygget fra hans værksted under huset, firmaet drives af ciro I3VHF og hans børn Vivianne 
IU3NQA   Sergio IU3NPW 
Har en Baby loop som desværre ikke er kommet op, pga. pladsproblemer, så fik jeg øje på deres Stealth Loop, 
Skrev til firmaet om jeg kunne afhente sådan en hos dem i juni måned, når jeg nu skulle til Gardasøen, og 
svaret var at jeg var mere end velkommen til at komme forbi, men som alle er klar over kom der lige en lille 
Corona djævel der satte en stopper for den tur. 
Aftalte så at få den leveret direkte fra fabrikken, og overførte pengene, ugen efter ankom antennen i en kæmpe 
papkasse, godt pakket ind. 
Jeg havde bestilt den med en beskyttelses kappe over kondensatoren for at holde vand og sne ude. 
Har nu brugt den siden midt juni og kørt ca. 3-400 FT8 kontakter over det meste af kloden med 100W 
Antennen dækker fra 40-10M og er lavet i Aluminium 60x20 rør, den kommer med deres Tuner kaldet ATU 2.0 
der også virker på deres babyloop,  
Der kan tilkøbes kabler så man kan styre antennen via radioen, opsætningen er rigtig let og fungere fint. 
Antennen skal helst placeres 2m fra metal, min står på et plastik bord midt på altanen og har på de fleste bånd 
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en SWR 1.1 til 1.5 på 10-12m har jeg lidt en udfordring med for højt SWR, Pga. af flytning til midlertidigt QTH  
har jeg ikke haft tid til at eksperimenter med at få den ned endnu. 
Antennen måler 137x50x26cm vejer 10kg så den kan tages med på ferie hvilket jeg selv gør i September til 
Gardasøen, ATU’en kræver dog 24volt så man skal have adgang til 220V 
Under bunden af antennen er der 2 ben der kan foldes ud så den kan stå på jorden 
Prisen på Antennen endte på 1440€ leveret med Schenker. 
Er den så prisen værd? For mig har den betydet at mit støjhelvede er dæmpet nu til Ca. S3-4 fra S8-9 i forhold 
til min 9m tråd og Icom AH-4 så det er for mig det hele værd. 
Man vinder nok ikke nogen contest men den giver mulighed for at kunne dyrke sin hobby fra en altan. 
Der skal kun kobles et antennekabel og et strømkabel fra ATU’en til antennen, den kommer med et 5m 
strømkabel med et vandtætstik, kablet kan forlænges, så skal man dog bruge noget tykkere kabel. 
Strømkablet lever strøm til acuratoren  
Man kan se mere på  https://www.loopantennai3vhf.com/ 
Peter https://www.mwe.dk forhandler baby og midi loop men tænker han også kan sælge Stealth loopen 
Kvaliteten er i top, den er ikke lavet  noget spinkelt tyndt alurør for at holde prisen nede.  

https://www.loopantennai3vhf.com/
https://www.mwe.dk/
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OZ6FRS, EDR Frederikssund marked, 15. august 2020 
Af OZ0J, Jørgen 

 
Jeg trodsede det gode sommervejr og kørte i en meget varm bil fra Brandelev til Frederikssund, en tur på lidt 
over en time hver vej. Vejret var der ikke noget at klage over, måske lige at der var lagt lidt for meget i 
brændeovnen for temperaturen var måske vel høj nok. 
 
Der var adgang til max 100 personer jf. de gældende forsamlingsregler. Og det blev styret ved, at man fik et fint 
armbånd i form af en sort strip på det ene håndled, og når der ikke var flere løse strips, så var vi nået 100. Hvis 
man gik igen, så skulle strippen klippes, og der blev lagt en ny strip frem.  
 
Arealet var i år udvidet, så ”boderne” også måtte være på græsplænen ved siden af parkeringspladsen, så der 
var rigeligt med afstand mellem boderne. Og der var i solens hede nogle, der havde taget havepavillonen med, 
så vi alle kunne få til tiltrængt skygge indimellem 

 
 
 
Der var desværre ikke så mange spændende boder, 
hvor rigtig meget af de solgte ”ting og sager” var noget 
fra 70’erne og 80’erne. Det var som sædvanlig en 
fornøjelse at hilse på diverse kendte ansigter og få en 
sludder om datiden, nutiden og fremtiden.  
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OZ7AMG, Tårnby HAMDAY, 16. august 2020 
Af OZ0J, Jørgen 
 

Jeg havde ikke fået varme nok, så jeg tog også til Tårnby HAMDAY på Amager dagen efter. Turen er ca. 15 km 
kortere hver vej, men det var stadig en varm tur. 
 
Den sædvanlige parkeringsplads var i år inddraget, så det kneb med at finde en parkeringsplads, men det gik. 
Der var indgang fra begge sider til skolen, så der vist været lidt kaos omkring registrering og uddeling af det 
obligatoriske armbånd (sort strip). Jeg kom ca. 10.30, og der var den værste pile-up vist væk.  
 
Der var en masse gengangere af stande fra dagen før i Frederikssund, så de var relativt hurtigt overstået. 
Madboden var i år flyttet til gårdspladsen ved klubben ca. 50 meter væk. OZ1DJJ, Bo og OZ5D, André gjorde et 
stort stykke arbejde, og det var nogle rigtig gode flæskestegssandwich, de fik lavet. Der var også pølser, og de 
var i hvert fald noget større, end dem man får i en fransk hotdog. Der var i perioder pile-up ved madboden, men 
det tog alle med godt humør og godmodigt drilleri. 
 
”Boderne” havde ikke rigtig noget nyt at byde på i forhold til dagen før.  

 
 

Konklusion for begge dage 
 
Det var hyggeligt at møde diverse kendte og mindre kendte personer begge dage. Jeg savende dog en del af de 
sædvanlige personer, så COVID-19 har sat sine spor også blandt kræmmerne hos radiofolket.  
 
Næste ham-marked bliver vel Amatør Træf Fyn (8. november 2020). Hvis det skal blive til noget, så skal der 
vist ske noget på COVID-19 fronten, for der plejer at komme mere end 100 personer dertil. Og så ville det måske 
være en ide, at få hjemmesiden http://www.hamspirit.dk/ op at køre – eller få noget information ud på anden 
vis.  

http://www.hamspirit.dk/
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ILLW 2020 Helnæs Fyr 
Af OZ1FUS Lars 

 

ILLW på Helnæs blev startet op i 2013 af OV2B Lau, OV7B Steen og John OZ3G. Helt fra starten af blev der 
eksperimenteret med forbedring af setup, og naturligvis har der også været eksperimenteret med forskellige 
antenner; primært lodrette rundstrålende typer. På et tidspunkt forlader John gruppen, og jeg bliver inviteret 
med. I løbet af den tid jeg har været med (ca. 5 år) er der også eksperimenteret; vi har forsøgt os med en station 
mere i toppen af fyret, hvor vi havde rigget en 20M groundplane antenne op, der på trods af alle anstrengelser, 
ikke kom til at virke helt godt. Og da der alligevel var adgang til hele fyret, blev der bygget og opsat en fullsize 
80M Deltaloop. Den er opsat på den vestlige side af fyret, og fungerer ganske udmærket. Næste år har Steen 
bebudet, at han kommer med en Beverage antenne til at lytte på, så der bliver der lidt ekstra arbejde i forbindelse 
med opsætningen. Der er en del stager der skal hamres i jorden, for at bære den antenne, og da der formentligt 
skal installeres 2 antenner for at kunne ændre lytteretning, giver det noget ekstra. Men det bliver helt sikkert 
interessant at se/høre hvad en Beverage kan så derfor tager vi gerne det ekstra arbejde med. Det er jo også en del 
af det at være eksperimenterende. 

Årets ILLW blev afviklet i weekenden d. 21-22-23 august; rykket en uge, da den oprindelige weekend faldt 
sammen med 75 års dagens mindehøjtideligheder for afslutningen af krigen i Stillehavet. Normalt afvikles den 
i den 3 hele weekend i august, men i år er tilsyneladende intet normalt, og der var da også Worldwide færre (366) 
deltagere end i 2019. I Danmark var 9 ud af 30 mulige positioner aktiveret; de fleste dog med udenlandske 
operatører. 

 

Hvis man kigger på ovenstående billede, der i øvrigt er et udklip af deltagerlisten for 2020, sakset fra 
https://illw.net/index.php/entrants-list-2020  ser man et lille fyrtårn ud for OV1LH; sådant et får man, hvis man 
donerer et beløb til ILLW-organisationen. Vi har ad flere omgange doneret, men det er ikke noget man er 

https://illw.net/index.php/entrants-list-2020
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forpligtiget til; vi syntes bare at det er rimeligt at give lidt til de folk der gør det muligt at afvikle ILLW eventen. 
En anden kuriositet er kaldesignalet OV1LHH, der også optræder på listen. Det var en hollandsk amatør der 
forespurgte, om vi kunne hjælpe ham med en licens/call til at aktivere et fyrtårn på Færøerne. Det kunne vi 
naturligvis ikke; der er specielle regler på Færøerne; blandt andet skal man være Færing for at få en licens 
deroppe. Det fik vores hollandske ven at vide, hvorefter han udtog et call der ligner vores til forveksling, for med 
dette at aktivere Hanstholm fyr. Ikke særligt elegant, men vedkommende har måske været lidt frustreret! 

 

Vores operatørrum er i bunden af fyret; der er god plads til det hele, og det er her vi opholder os det meste af tiden!  
Der køres radio, forplejes og slappes af.  Vi har prøvet med stationen øverst oppe i fyret, men det blev lidt træls 
med al den løben op og ned; fyret er 28 m højt, og trappen er stejl! Den opmærksomme læser har måske bemærket, 
at vi har flere kølekasser end vi har radiogrej, men sådan må det nødvendigvis være, når et af formålene med at 
tage af sted, også er hyggen. Og man hygger sig jo ikke rigtigt, uden god mad og drikke       Udover den nævnte 
Delta Loop er der på udstyrs listen også en Icom 7300 transceiver og et 1.5 KFA pa-trin. Tidligere har gruppen 
også benyttet en Icom 756PRO3 og et mindre Expert pa-trin, men da der blev mulighed for det, blev udstyret 
opgraderet. Gruppen investerer i det der skal bruges, og ellers er grejet privatejet. Derudover er der en pc med log 
og cluster software installeret, samt et par skærme. Vi kører HRD (Ham Radio Deluxe), og QSL udveksles via EDR 
eller direkte. 

I årenes løb har vi udviklet nogle rutiner og traditioner for vores deltagelse i ILLW. F.eks mødes vi altid hos Steen 
fredag kl. 1500 for lige at få det sidste overblik; mangler vi noget, hvorefter vi i kortege kører ned til fyret. 
Velankommet pakkes der ud og beboerne i den oprindelige fyrmesterbolig orienteres om vores tilstedeværelse. 
Det har karakter af et par gamle venner der mødes, og det er en ganske hyggelig snak. Herefter får vi sat 
antennen op, og indrettet os i fyret, og de første kontakter køres. I år havde vi lidt problemer dels med stikket på 
kablet, og dels med pa-trinnet, der havde tabt tuningsindstillingerne. Efter at have løst dem; problemer i 
småtingsafdelingen, var det tid til at spise, og igen i år var menuen hjemmelavet kartoffelsalat og et udvalg af 
grillpølser. Vi har en gasgrill med; den benyttes også til opvarmningen af den traditionelle ”Herregryde med 
HongKong kartofler” som vi får lørdag aften. Fredag er det sædvanligvis sent, inden vi går i seng; Lau og Steen i 
den medbragt campingvogn, og jeg selv et eller andet sted i fyret. Hele lørdagen går med at køre radio, snakke 
og holde traditionerne i hævd. Søndag formiddag er besøgstid, og flere har været forbi igennem tiden; i år var det 
Leif OZ9F og Per OZ7P der kom forbi med en poser rundstykker. Søndag omkring middagstid pakker vi sammen, 
og tager afsked med vores venner i fyrmesterboligen; de får som oftest et par flasker vin for ulejligheden med at 
have os rendende rundt. 
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Resultaterne for 2020 bestod blandt andet af ca. 40 fyrtårne i loggen; længst væk var New Zealand med over 
18000 km, og ellers kan nævnes kontakter til Brasilien, Mauretanien, USA og Tyrkiet, samt en del stationer i EU. 
Ovenfor ses et aktuelt skærmdump af HRD og clusteret. 

   

Et kig op igennem fyret.               DeltaLoopens fødepunkt 2 kW Balun 

Vi stiller op igen i 2021; vores deltagelse er allerede registreret, og vi kan kun opfordre andre til at gøre det 
samme. ILLW er en hyggelig aktivitet, hvor det ikke går så stærkt, så alle kan deltage og få noget ud af det.  
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Foreningen for fremme af radioamatørevents, 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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Pølsemødet, hvad er det? 
Af OZ1AHV, Finn 

 

Ja rettelig hedder det ”Pølsemødet ved Ringsted repeateren”  
Konceptet er egentlig ganske simpelt det gælder om at tjene penge til den forsatte drift af OZ3REJ Ringsted 
repeaterene. 
Det hele startet tilbage i 2001, da det gik op for personkredsen omkring repeateren, at strømmen ikke fremad 
ville være gratis. Denne ændring skete i forbindelse med genhusning af repeaterne i en ny telemast på samme 
position, til trods for at der fra tidligere ejer var indføjet en klausul om at Ringsted repeateren skulle genhuses i 
den ny mast på samme betingelser som før, dog viste det sig at strømmen ikke var inkluderet i denne aftale.  
Med denne oplysning måtte vi (OZ1BVQ Niels (SK) – OZ2UD Ernst (SK) og undertegnede OZ1AHV Finn) derfor 
finde på noget, der kunne sikre driften i fremtiden.  
Pølsemødet kom til verden, i starten på forskellige tilfældige dage/datoer, for nogle år siden fandt pølsemødet 
sin endelige plads i kalenderen, nemlig den sidste søndag i maj måned. Det vil sige at næste gang er den 30 
maj 2021, hvilket er 19. gang pølsemødet bliver afholdt. 

De sidste 7 – 8 år har der også været et lille trailersalg til fordel for repeaterne, stumper til dette trailersalg 
kommer udelukkende fra frivillige bidrag, det være sig fra venner af huset, eller rester fra et dødsbo. Alt sælges 
efter devisen ”tag hvad du mangler – betal hvad du magter”.  

På gensyn søndag den 30. maj 2021 ved Ringsted repeateren. 

Her i foråret 2020, er det kommet 4 nye repeater til, 2 på VHF og 2 på UHF så vi har en reserve på hvert bånd. 
Yderlige er der kommet en pilottone modtager på VHF repeateren, som i øjeblikket virker på den måde at 
åbnes repeateren med pilottonen, kan den benyttes uden pilottone i ca. 6 minutter, hvorefter timeren bliver 
resat. Denne metode er for at folk uden pilottone kan bruge repeateren som tidligere, indtil de får anskaffet sig 
pilottone.  

På genhør på 145.625 MHz 
eller på 434.8625 MHz  
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DDXG-års møde 
Af OZ1DCZ, Carsten 

 

Formand OZ1IKY, Kenneth, startede med at byde alle velkommen, kommenterede at det jo var et møde i 
Coronaens tegn. Der var 31 fremmødte inkl. bestyrelsen, og vi var alle placeret 
med behørig afstand i salen, Det giver altså en underlig stemning, når der er en 
meter til sidemanden. OZ2JBC blev valgt som dirigent for 
generalforsamlingen. Han konstaterede at formalia var i orden, hvorefter han 
gav ordet til OZ1IKY, Kennet. Herefter var der navneopråb og efterfølgende 
mindedes vi de 2 ”Silent Key” i foreningen den forgangene år. 
OZ1IKY kom b.la i sin beretning ind på at Pacific skuffede en del i DX 
sammenhæng, men at 4U1UN have været helt fint. 
De manglende solpletter og Coronaen var nok hovedårsagen til at aktivitets 
niveauet ikke var så stort. Han nævnte også at der jo ikke var DXCC for 60M da 
der ikke p.t. er 100 lande der kunne bruge 60M. OZ1IKY nævnte desuden også 
problematikken omkring brugen af FT8/FT4, ikke at der var nogen problemer i 
at radioamatører kørte digi mode, men mere det at det jo set udefra var et 
spørgsmål om at bruge hele frekvensspektret, som vi har tildelt fra respektive 

myndigheder, og ikke blot ca. 10KHz på hver bånd. Det kunne i en forhandlings øje godt give problemer med at 
fastholde hele frekvensområdet, når der rent faktisk ”næsten” kun er trafik på FT8/FT4 frekvenserne. Modsat, 
måtte man jo også indrømme at de nye digi mods sikkert var skyld i at der var kommet en del nye i gang på 
HF. Han nævnte desuden at DDXG har sin egen gruppe på Clublog og opfordrede alle til at bruge den 
elektroniske båndlandliste (se nyhedsbrevet maj 2020) 

Herefter var det kassererens OZ1ACB Allis tur. Hun konstaterede at regnskabet var udsendt til alle medlemmer, 
og da der ikke var spørgsmål, blev regnskabet godkendt. Der var ikke indkommet nogen forslag, så den del var 
hurtig overstået. 
Kassereren og sekretæren var på valg, de modtog begge genvalg. 
Under eventuelt, gjorde OZ1IKY opmærksom på at i 2022 kan foreningen fejre 50 år fødselsdag og i den 
anledning opfordrede han medlemmerne til at komme med forslag om festligholdelse af dette. 
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Ligeledes under eventuelt, gav OZ2I Henning en forklaring på ændringerne i SAC reglerne, flankeret af OZ4VW 
Arne. Dette gav anledning til lidt diskussion. 
Dirigenten afslutter generalforsamlingen med ordene om det var den korteste generalforsamling han kunne 
huske i sin tid i DDXG.  
Da hele arrangementet på det grundlag var noget forud for tidsplanen, fik OZ1RH Palle, lov til at fremlægge 
hans visioner for et nyt Contest Site på hans nyerhvervede ejendom. Han håber på sigt at kunne lave en Pang 
dang til ”Hønsehuset” i Stjær OZ5E 

OZ0J Jørgen, fortalte kort om tilblivelsen af den elektroniske båndlandliste og brugen og tilmeldingen til den. 
Link til den elektroniske liste findes på DDXGs hjemmeside eller her. 

Traditionen tro var der jo også nogle pokaler der skulle uddeles: 

SAC pokalen for CW gik til Leif OZ1LO 

SAC pokalen for SSB gik til OZ4MD Max, som også 
modtog pokalen for Båndland på CW 

Båndland MIX gik til OZ1FHU 

Båndland DIGI gik til OZ1CCM 

Båndland SSB gik til OZ1LWT (billedet) 

Stort tillykke til alle vinderne. 

Herefter var det OZ7AM (OX7AM), Alex og OZ7AKT ((OX7AKT) Mikkel der underholdt med et foredrag om 
deres ture til OX land som OX7A i 2018 -2019 Det var et fint og inspirerende foredrag, som nok kunne friste en 
del yngre amatører til at tage med på en tur senere. De to lovede at det absolut ikke var sidste gang de tog op for 
at aktivere OX7A, tværtimod.  

 

Dagen sluttede med at Kenneth fortalte og viste en masse billeder fra sin tur til Palæstina E44CC Det var et 
rigtig spændende foredrag om en tur til et af verdens brændpunkter, gennem historien. 
 

Tak for en god dag til alle. 

 
 

https://www.ddxg.dk/dxbandcountry/
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Silent Key OZ1JPG 
AF OZ5WU, Michael og OZ1AHV, Finn 
 
Det var med meget stor sorg at vi modtog det kedelige budskab om at Frede Grønnemose Jakobsen, OZ1JPG gik 
bort søndag eftermiddag den. 9 august 2020.  
Uvilkårlig kommer tankerne til at gå til de efterladte og i særdeleshed Fredes kone Bodil. 

Frede var født i Fåborg d. 28. maj 1944. Efter endt skolegang blev Frede udlært som bagersvend. 

Efter livet som bager kom Frede til Fåborg slagteri som reparatør, senere flyttede Frede med til Odense slagteri, 
inden han afsluttede sin erhvervskarriere på slagteriet Fåborg.  

Frede, OZ1JPG fik licens som radioamatør i starten af 1980’erne. Frede var medlem af Svendborg afdelingen 
OZ7FYN, hvor han blandt meget andet var bestyrelsesmedlem. Som aktiv radioamatør var Frede, OZ1JPG kendt 
som meget hjælpsom, altid med en kvik bemærkning og et skævt smil. 

En af Fredes store interesser indenfor ”Verdens Bedste Hobby” var bygning og eksperimenter med repeatere på 
VHF og UHF. Frede, OZ1JPG var ansvarshavende for Svendborg repeaterne og hoveddrivkraften for driften 
sammen med Benny, OZ1LLA. Benny OZ1LLA overtager ansvaret for Svendborg repeaterne fremadrettet. 

Mange radioamatører kendte OZ1JPG Frede (Troldmand) via hans deltagelse i Agerskov forårs marked, Amatør 
Træf Fyn eller Hamday i Esbjerg, hvor han altid deltog sammen med Benny, OZ1LLA (Troldmands lærling). 

Ære være Frede OZ1JPG minde. 

 

 

 

CQWW Contest 2020 – opdaterede regler 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Reglerne for verdens største contest på HF er blevet opdateret, og uden at have nærlæst det hele, så skulle 
ændringerne være følgende: 
 
For Multi operatører er der nu en Multi-one (1 TX), Multi-two (2 TX) og en Multi-Multi gruppe. Multi-two 
tillader nu, at 2 (to) TX på samme tid kan være on-air. Det kræver, at man i loggen kan se, hvilken af de 2 TX 
stationer, der logger hvilke QSO’er. 
 
Alt udstyr på nær antenner skal nu være inden for en 500 meter radius. Det gælder så også PA-trin, så de kan 
ikke (længere) placeres ved antennen. 
 
Og papirlog er fra og med 2020 blevet afskaffet. Contest komiteen accepterer nu kun elektroniske logs.  
 
De opdaterede fulde regler findes på https://cqww.com/rules.htm Er man ikke lige til fremmedsprog, så er der 
en norsk oversættelse til højre på hjemmesiden. Og er du til CQWW RTTY, så findes reglerne på 
https://cqwwrtty.com/rules.htm. Også her er der en norsk oversættelse. 
 
CQWW contesten afholdes i 2020 som følger: 
 
RTTY 26. og 27. september (se https://cqwwrtty.com) 
SSB 24. og 25. oktober (se https://cqww.com) 
CW 28. og 29. november (se https://cqww.com) 
 

https://cqww.com/rules.htm
https://cqwwrtty.com/rules.htm
https://cqwwrtty.com/
https://cqww.com/
https://cqww.com/

