Nyhedsbrevet

juni 2020
MERE PÅ OZ3EDR NYHEDSBREV

I dette nummer kan du
læse om følgende:
-ARRL E-bøger
- DX for small pistols
men på CW
- Det fonetiske alfabet
- Annonce
- QST juni
- Radcom maj
- Speciel Event
OZ75MAY
- TG9GZ
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Ja så er der igen gået en måned, og stadig med Covid-19 ”uhyret” lurende i
baggrunden. Heldigvis er der ved at værre åbnet en del op igen rundt omkring
og det skulle være muligt at afholde klubmøder igen efter den 8. juni. Dette vil
der informeres om på de forskelligere klubbers hjemmeside og Facebook
grupper, så følg med der. Ellers har den sidste måned været meget præget af
inaktivitet stort set i alle lande, også for radioamatør relaterede ting, det
eneste der ikke har været begrænset at Covid-19 er de løftede forhold som vi
har oplevet på mange af de lidt højere bånd. Hurra for det, så sker der da lidt.
Der er stadig ikke rigtig gang i DX-peditioner. Det er kun nogle ganske få og
oftest af nogle personer som er bosiddende i eller nær det pågældende sted. Da
tingene ændrer sig hele tiden, har jeg ikke noget med omkring igangværende
eller kommende DX-peditioner, men du kan selv følge med på DX-World
hjemmeside og se de få der er aktive.
Som noget nyt for mig, har jeg konstateret at der er rimelig godt gang i FT8 på
2M (da jeg fik ny radio, IC-9700, var det nærliggende at prøve) og der er
fantastiske muligheder for at når temmelig langt rundt i Europa på denne
modulations form. Jeg kan kun foreslå både A og B licens operatører at prøve
kræfter med dette, men så bestemt også for vores D-licens operatører er dette
meget spændende. Jeg har nået både Holland, Frankrig, Irland og de øvrige
tættere liggende lande i Europa på en 5/8 GP i 5M højde, det er jeg NOGET
overrasket over. Er der nu nogen af jer læsere der ikke er kommet i gang med
FT8/FT4 ja så vil jeg da lige henvise til sidste måneds nummer, her var der
rigtig meget information omkring programmer og opsætning af disse. Så det
kan ikke være en undskyldning for ikke at komme i gang 😊
Dette nummer af nyhedsbrevet er den sidste inden sommerferien (der
udkommer som sædvanlig ikke et nyhedsbrev i juli) Jeg håber, at når vi
kommer til august og næste nummer, at tingene er ved at være normaliseret
igen i det meste af verden, og at vi kan afholde en Field-Day. Desværre er jeg
bange for at DX-peditionerne stadig vil lade vente på sig. Tror ikke at de rigtig
kommer igen i 2020, men at vi desværre må vente til 2021 inden de DX
hungrende radioamatører igen får muligheden at jagte nyt.
Ventetiden kan jo så bruges på at få lavet nye/forbedringer af antennerne, så
vi er klar når der igen åbnes for muligheden.
Jeg vil hermed ønske alle en god sommer og velmødt til august nummeret.
(her kan du godt glæde dig til indholdet af nyhedsbrevet, der er allerede nu
løfte om nogle spændende artikler)
HUSK nu at holde afstand også når du færdes i sommerlandet!
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ARRL E-BØGER
Som nogen sikker har opdaget, så tilbyder ARRL en række E-Bøger, som til en billigere pris end hvad de alm. Bøger koster
kan downloades fra deres hjemme side. Då mangler du noget til hængekøjen her i sommer, så er dette absolut en
mulighed

Nogle af titlerne kan endda fås i Linux udgaver. Linket til ebooks er her
http://www.arrl.org/shop/search.php?mode=search&page=1
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DX FOR SMAL PISTOLS - MEN PÅ CW ..
AF KENNETH OZ1IKY

Efter min artikel om DX for Small Pistols, er der mange som har spurgt mere specifikt efter hvordan man gør på CW. Og i
øvrigt mange tak for den store og positive feedback på artiklen fra jer alle sammen.
Se det er jo lidt et tveægget sværd vi her har fat i, må jeg nok sige. Hvorfor det; fordi største parten af dem der har spurgt,
ikke kører CW eller slet ikke kan modtage CW. Så er det ikke lige helt så enkelt at skrive om...
Men en udfordring er vel en udfordring - så jeg skal gøre et ihærdigt forsøg.
Lad os prøve at se hvad vi kan gøre ved det, bare en smule hen af vejen.
Hvordan kan vi gribe den her udfordring an?
I første omgang ser jeg ikke det at sende som et problem? Hvis det kun er en DX-station, en DX-pedition, så er det der skal
sendes meget begrænset. Det skrev jeg lidt om i DX for Small Pistols. Det var dit kaldesignal, og rapporten, det drejede sig
om at få sendt. Og det kan stort set alle de morderne transceivere nu til dags, fra deres indbyggede hukommelse.
Så vi ender op med at det er et spørgsmål om afkodningen af om han har dit kaldesignal på hans radar eller ej, samt om
det overhovedet er vores del af verden han har gang i at afvikle QSO'er fra.
Husk på at du nok ikke bliver særlig populær i brede kredse hvis du kalder oven i, når han specifikt kalder en hel anden del
af vores vidunderlige jordklode.
Så det giver os 2 spor at arbejde lidt videre med.
Den korte, usikre og lidt brutale vej, og så den elegante, men lange og måske svære vej.

Den korte, usikre og lidt brutale vej, uden garanti for succes.
Det er sporet hvor du stort set kun lærer at høre dit eget kaldesignal blive sendt retur med stor hastighed. Husk på at de
fleste DX-peditioner kører med hastigheder på 30 words per minute (WPM) eller mere. Et ord er her standardiseret til at
være PARIS. Og så forstil dig at det bliver sendt 30 gange eller mere på ét minut. Omregnet til tegn per minut ganger man
WPM med 5, for at få tegn per minut; det vil sige at 30 WPM bliver til 150 tegn per minut. Morseprøven den gang skulle
aflægges da jeg erhvervede B-licens (certifikat nu til dags) var på 60 tegn per minut. Man kunne også aflægge en 40 tegns
prøve til en C-licens, men det frarådede man (mange blev hængende og kom ikke længere) ...
Så du skal i gang med at lære at genkende dit eget kaldesignal med sikkerhed, når det sendes med over 30 WPM. Jamen
hvorfor ikke bare bruge et dekoderingsprogram til det? Fordi der ofte vil være for stor forsinkelse mellem at programmet
viser det til dig og til du så reagerer. Den ventetid vil en operatør i den anden ende ikke altid acceptere, og går simpelthen
videre til den næste i rækken. Det kan bruges, men du må være helt oppe på dupperne så. Vi ser på et par eksempler på
programmer lidt senere.
RUFZ - http://www.rufzxp.net/ kan bruges til at træne grupper af tal og bogstaver, samt kaldesignaler. Det er nok et godt
sted at starte. Hvorfor lære at lytte til andre kaldesignaler? Det ser du når vi skal se på hvordan du kommer igennem. Men
kort fortalt, så er det en god ide at kunne lytte sig lidt til andres kaldesignaler i en pile-up.
Du får en omgående respons på hvordan det gik for dig. Når du starter programmet første gang, er der et par få trin du
skal igennem.
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Dit kaldesignal skal indsættes, og du skal vælge hastighed samt ønsket tone på CW. Der er yderligere et par ting du kan
justere lidt på. Leg med det, og find den optimale løsning for dig selv. Inde i programmet kan du i menuen "Tools" og
"Options" (F2) finde den her frem igen.

Jeg vil anbefale at du i "Mode"vælger "Toplist". Så skal du igen taste dit kaldesignal, og vælge en hastighed. Og så er du
stort set klar til træningen kan starte.
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Du taster bare ind i takt med at RUFZ sender et tegn til dig, og når tegn er kommet taster du <ENTER>. Nu kan du træne
ren og sker modtagning af kaldesignaler. Årsagen til at jeg tager RUFZ med er, at du nok også skal lære at høre andres
kaldesignaler. Men det tager vi når vi kommer til pile-up delen lidt senere.
Hvis du ikke har lyst til at gå den lange korte vej med RUFZ, kan du også skyde lidt genvej med enten CWTYPE, eller en af
hukommelserne i din transceiver. Du skal huske at skrue helt ned for udgangseffekten, hvis du vælger at bruge den løsning
til træning.
CWTYPE https://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
På Palle, OZ6YM's hjemmeside finder du en udmærket hjælp i hans vejledning til opsætningen af CWGET og CWTYPE.
https://www.planker.dk/PDF/OZMORSE.pdf. Så den vil jeg hellere henvise til, frem for at opfinde endnu en dyb
tallerken.

Hvis du højre-klikker med musen på en af F-knapperne, kommer der et hurtigt-editerings vindue op.
Her kan du så lægge de tekster ind du vil sende - eller øve på. Og efter som der er 12 F-tasteri et almindeligt tastatur, har
du 12 muligheder at træne på. Men læs endelig Palle, OZ6YM's lille fine vejledning.
Går det helt galt for dig med RUFZ eller CWTYPE, kan du eventuelt anvende OZ1IVA Lars lille program som jeg
introducerer om lidt. Her kan du lave et simpelt tekstdokument med teksten du ønsker at træne. eller du taster den
ønskede tekst ind direkte.
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Når du så har brugt en del energi på at lytte dig til, hvornår det er dit kaldesignal der bliver sendt retur medfølgende en
5NN rapport (man bruger forkortelserne som i en contest), så kommer det næste problem. Inden du når der til hvor han
har opfanget dig og returnerer en rapport til dig, så skal du jo finde ud af hvor han lytter henne. Og ikke mindst hvordan
han flytter sig i pileup'en.
Mange vælger her blot at lægge sig et eller andet sted hen - typisk der hvor DXclustrets sidste melding sagde han var - med
betoning på VAR. Samtidigt med det, så vil det også være der alle de andre vil kalde ham. Og med mindre du har en
pokkers stor antenne, med tilhørende udgangseffekt, håber jeg du kan se problemet. Det er jo ikke alle der har en stor
"Kystradiostations antenne" med tilhørende udgangseffekt. Men hvad så? Du bliver nok nødt til at lære lidt CW alligevel?
Men ind til da, så kan du hjælpe dig selv lidt på vej ved at lytte på alle de andre; sammenlign det kaldesignal han sender
med dem i pileup'en. Hvor er der noget som ligner det han sender. Det der har samme rytme. Det kræver så til gengæld at
din transceiver har dobbelt modtager, helst så du har modtager A i det ene øre og modtager B i det andet øre.
Et andet stort fare-element her er, at du ikke opfatter hans instruktioner til pileup'en. Går han selektivt efter et kontinent
nu? Går han selektivt efter et bestemt land nu? Man bliver ikke særlig populær, hvis man ikke efterlever DXpeditionens
direkte instruktioner. Eksempelvis ONLY OC, eller ONLY VK ZL. Og så sender man som dansker blindt sit kaldesignal af
sted. Ikke så godt.
Spørgsmålet er så, kommer man igennem til en DXpedition på den her måde? Ja, det gør man. Men det er ofte en længere,
og hårdere, vej end hvis man har lært lidt CW. Nogen vil nok lidt negativt sige, ja desværre er der nogen der kommer
igennem på den her måde. Men, jeg kender også et par stykker der den vej igennem for alvor har fanget interessen for at
lære det ordentligt.
Hvordan gør man så det, og hvordan kan jeg træne det?

Den lange men mere elegante vej (der i sidste ende giver en helt anden og større fornøjelse).
Steen, OZ8SW, fortalte mig at Mogens Falk, som i 40 år uddannede telegrafister ved Høvelte telegrafregiment, fortalte
sine elever, at det de nu kom til at lære, var noget som andre ikke kunne, og noget som nogen aldrig ville kunne lære, så
det skulle de være stolt af. Og jeg er slet ikke uenig. For mig var det at lære CW, som at lære et nyt sprog. Det er en
fantastisk oplevelse.
Der findes mange programmer og kursusudbud, som du kan lære CW med. At sende er som udgangspunkt ikke det største
problem. Det er at modtage CW korrekt, der er udfordringen. At sende CW med en nøgle eller padle skal også læres; den
rigtige afstand mellem tegn og ord. Men man får som oftest en god fornemmelse for det gennem indlæringen af
modtagelsen.
Jeg har valgt et software program, et "bånd-kursus" og en webside ud. Der findes mange flere muligheder end de 3, men vi
skal jo begrænse os lidt. Og jeg ved at dem som i Danmark underviser radioamatører i CW, vil sige at det er et par
fornuftige valg.
Til sidst er der også et link til en YouTube serie, lavet af Tommy OZ1THC som måske også kunne være interessant for
nogen.
Der findes et godt program som endda er rent dansk. Det er et lille program som Lars OZ1IVA har lavet. Det kan blandt
andet kan danne øvelsesteksterne som Steen OZ8SW med stor succes har anvendt i mange år. Programmet finder du her
http://qrp.dk/CW/cw.htm
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Lars OZ1IVA har selv forklaret programmet og dets opsætning og muligheder ret godt, så det synes jeg at I skal læse der i
stedet for at jeg gør mig unødigt klog på det her. Jeg ved at flere der underviser, eller har undervist, radioamatører rundt
omkring i CW, bruger dette udmærkede program.

I skrivende stund har EDR's hjemmeside været nede, og er under opbygning/genopbygning. Men jeg mener at kunne
huske at Steen's lektioner tidligere lå under CW-hjørnet. Hvis det ikke kommer på plads inden for overskuelig tid,
formoder jeg at Steen gerne vil hjælpe dig? Jørgen, OZ0J, har vist stadig sine øvelses-lektioner fra de kurser han har
afholdt. Han hjælper også gerne.
DARC morsekursus. DARC e.V. (Deutscher Amateur Radio Club) har i deres webshop stadig det gode gamle morsekursus,
som jeg lærte CW efter. Den gang var det kassettebånd, som var lavet efter de oprindelige grammofonplader, nu er det på
en CD som MP3 filer.
https://darcverlag.de/DARC-Morsekurs-CD-ROM-mit-MP3-Dateien
Den kan også erhverves i Funkamateur's webshop til samme pris.
Prisen er begge steder 12,50 € plus fragten.
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Eneste ulempe for nogen, er at det er på tysk. Men det er godt og grundigt. DL1FL (SK) har opbygget det så du stille og
roligt lærer bogstaver, tal og tegn (efter Kcoh-metoden), i en meget pædagogisk stigningstakt. Samtidigt er det lavet i en
tid, hvor man i Tyskland skulle aflægge prøven over for en "Beamter" fra Bundes Post Ministerium. Så kurset kører helt op
til en sikker modtagning på 80 tegn i minuttet (16 WPM) for at der er en behagelig plads til ens nervøsitet i prøveøjeblikket med 60 tegn (12 WPM).
Det er lige før jeg vil tro at man kan have glæde af det, selv om man ikke er så ferm til tysk. Du skal nemlig starte med at
"skrive oven på" bogstaver og tal mens du hører CW tegnet. Og der efter på blankt papir gentager øvelsen, uden at se på
"facit-listen". Og det med en stille og rolig, meget behagelig stigningstakt. Der er også anvisninger til at lære at afgive CW
med håndnøgle, ud fra de samme lytte-øvelser du lige har været igennem.
Der er 24 lektioner i alt, men allerede efter lektion 11 skulle du kunne modtage alle gængse tegn, tal og bogstaver. De
resterende 13 øvelser er til at hæve tempoet. Og hvis 80 tegn (16 WPM) ikke er nok til dig, kan du jo fortsætte med
DJ1YFK's hjemmeside.
DJ1YFK's hjemmeside; Learn CW Online (LCWO) https://lcwo.net/
Du skal registrere dig som bruger på siden, før du for alvor kan gøre noget. Registreringen skal primært bruges til at
hjælpe dig med at holde styr på hvor langt du er kommet, og hvad dine fremskridt er. Siden er faktisk rigtig god, og der er
mulighed for at du kan vælge dansk sprog på hjemmesiden. Der er også et afsnit med hastighedstræning, men lad os lige
starte med at lære at gå eller kravle før vi forsøger at sprinte? Fabian har også valgt Koch-metoden i selve
læringsprocessen.

Tommy OZ1THC har lagt 20 lektioner op på YouTube, som du også kan bruge hvis det er. Første lektion er her, og resten
kommer i oversigten til højre. https://www.youtube.com/watch?v=XQkcS3MEsn8&list=PL0EdU8gFEyBRF-vyh3llepCOfyLJGFkS&index=1

Dekodningsprogrammer
De software-programmer jeg har haft fornøjelsen af at prøve ind til videre, er ikke "fejl-tolerante" nok over for støj og
andet der forekommer på HF båndene. De laver for mange dekodningsfejl, set med en CW operatørs øjne. Men vi kikker
på det lidt senere, vi skal ikke afskrive det helt som en mulighed.
Den bedste CW dekoder er stadigvæk den menneskelige hjerne. Der er 2 elementer i det her. Det ene er hastighed, ikke
kun på dekodningen, men også fra du opfatter det der står til du reagerer (sender). De rutinerede CW operatører på en
DXpedition har travlt, og er ikke altid særlig tålmodige. Det er jo ikke kun dem du kan høre, som kalder. Der er mange
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flere end du kan høre. Hvis du kan høre cirka 50 stationer, så kan du godt gange det om med adskillige gange flere. Ved de
store og sjældne DXCC'er der aktiveres, gange med 10 eller mere, for antallet af stationer.
Den anden er, støj, QRM og QRN. Hvor god er programmet til at håndtere den støj der er i dagligdagen - men specielt den
støj der vil være en del mere af i en pile-up situation. Programmerne er endnu ikke så gode at de har den menneskelige
hjernes formåen til at lave visse deduktive dekodninger. At udfylde de huller som et støjfyldt signal vil give, men som et
menneske ved " at det må være det der mangler...".
Hvis du vil gøre brug af et program, så gør dig selv den tjeneste at træn lidt med det. Se hvordan det virker og påvirkes. Og
hvordan du indstiller det, så det passer til din bestemte måde at håndtere ting på. Find et par tilpas kraftige stationer på
CW og se hvad der sker med programmet når du ændrer på indstillingerne
Jeg vil stadig anbefale at du som minimum lærer at modtage dit eget kaldesignal med høj hastighed, og kun anvender et
program som supplerende hjælpemiddel.
CWGET - https://www.dxsoft.com/en/products/cwget/
Og ved CWGET vil jeg igen henvise til OZ6YM's vejledning på https://www.planker.dk/PDF/OZMORSE.pdf om CWGET
og CWTYPE.

Den røde og sorte streg i det øverste vindue kan du flytte lidt med, ved at pege med musen og så klikke på henholdsvis
højre og/eller venstre knap - så du rammer mere præcist på stationen der skal dekodes. Husk at hvis du har AFC sat til, så
flytter den selv i et hvis omfang efter signalet.
Men igen, se på OZ6YM's vejledning.
FLDigi af W1HKJ, http://www.w1hkj.com/files/fldigi/
Programmet kommer fra en Linux verden, så en del virker lidt anderledes på en Windows bruger. Men det skal ikke
afholde os fra et bruge programmet, det virker faktisk ret gedigent.
Der ligger en 530 sider lang vejledning til installation og opsætning. Men det er så lige fra installering af programmet over
til alle de modes den kan håndtere, og dem er der en del af som den kan sende og modtage. Der er også et log-program
indbygget i FLDigi, hvis du skulle få brug for det.
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Umiddelbart virker CWGET til at være det program som virker bedst på dekodningen. Men den laver også fejl når signalet
bliver for svagt, eller det forstyrres.
Ham Radio Deluxe, UCX log, DX4WIN og flere andre har også CW modtagning og afsending indbygget. Men så er vi mere
over i deciderede log-programmer og hvad de kan. Her vil jeg hellere henvise til Henning OZ1BII, Jørgen OZ0J og Carsten
OZ1DCZ, som gør en del i de nævnte log-programmer.

Og så den med pile-up'en og det at komme igennem
Så er vi nået så vidt at vi skal have tændt for radioen. Jeg går ud fra at du har læst min artikel om "DX for Small Pistols", så
du har styr på alt det om hvordan din transceiver og antenner virker og opfører sig. Så vi skynder os videre til at samle
informationer nu, selv om det også er beskrevet i den artikel. Se, når du nu ikke er så skrap endnu til CW, og dekodnings
programmet ikke er lige så god som den menneskelige hjerne - må vi kompensere på en eller anden måde. I første omgang
er den eneste mulighed nok information. En hver militær-strateg vil sige at information er essentiel. Så start med at
granske DXpeditionens hjemmeside. Er det ikke direkte en DXpedition, så kik på QRZ.com eller søg på de forskellige
andre nyhedskilder. Find ud af alt det du kan.
Dan dig et billede af hvad de/han kan og vil. Hvad frekvens(er) benyttes der fortrinsvis. Hvordan passer det med
forholdene til Danmark, og de tidsrum du har muligheder for at lave en seriøs jagt.
Tjek også din mavefornemmelse, når du ser de forskellige DX cluster meldinger. Er det overhovedet realistisk, og kan DU
høre stationen. Og husk at DX cluster meldingen var der hvor hans modtager-frekvens VAR, på det tidspunkt. Indimellem
er der dem der bruger DXcluster til at komme af med deres frustrationer. F.eks. et spot med en frekvens på de lave bånd,
men hvor DX stationen befinder sig et sted hvor det er midt på dagen; "WHY NOT 160 NOW?". Eller den omvendte;
"WHY NOT 10 MTR NOW?" - vel vidende at der før det første ikke er nogen solpletter af betydning, dernæst har
DXpeditionen måske meldt ud at de derfor ikke satser på 10 og 12 meter båndene af samme årsag. Nogen lægger sig
desværre bare der hvor DX clustret har rapporteret, og kalder så blindt på DX stationen. Ofte helt uden omtanke, endda
uden at kunne høre DX stationen.
Andre er mere grimme, hvor de skælder ud over at de ikke kan høre dem over hovedet. Det her gælder ikke kun for CW,
men er desværre i stor stil generelt. Prøv for sjov skyld at lytte på en frekvens for en af den slags meldinger en gang. Du vil
sikkert undre dig over alle dem der bare kalder løs alligevel.
Heldigvis er det kun meget få og meget sjældne gange jeg har hørt nogen fra Danmark med den ikke helt korrekte adfærd.
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DX clusteret er kun et hjælpemiddel, et værktøj. Alle værktøjer skal anvendes på den rigtige måde. Det er op til
håndværkeren at bruge dem rigtigt. Reverse Beacon Network (RBN), kan du eventuelt bruge til at se hvor, og hvor kraftig,
DX stationen kan høres ude i den store verden.
Lad os nu tage udgangspunkt i 20 meter båndet og den frekvens som mange DXpeditioner gerne vil ligge på. 14,024 MHz
- og et split på mindst 1 KHz, eller mere, op. Der er et par årsager til at man vælger den frekvens; en af dem er noget med
de US amerikanske licenser. En af de mindre licens-klasser må ikke sende under 14,025 MHz. Det samme gør sig
gældende for andre bånd, men også lande.
Vi lytter nu på 14,024 MHz. Vi kan sandelig hører ham, hurra. Starter vi så i blinde med at sende vores kaldesignal på
14,025 eller 14,026? Nixen biksen, nu skal vi se om du har lært lidt CW alligevel. Det var derfor jeg ville have programmet
RUFZ med. Du skal til at lytte på hvad han gør; hvem kører han og hvor. Hvordan og hvor meget springer han i frekvens.
Er det efter hver, eller hver anden, måske hver tredje QSO han hopper i frekvens. Og hvor meget hopper han i frekvens 200 eller 300 Hz, eller mere.
Hvis du har leget lidt med RUFZ, vil du efterhånden kunne enkelte bogstaver og tal. Du vil kunne høre en rytme i det der
sendes. Både af DX stationen, men også i et vist omfang i selv pile-up'ens myldrende signaler. Tricket er nu at finde den
sang, den rytme der stemmer overens - altså den som DX stationen kalder, og så at det er samme rytme på den der svarer
ham. Og hvis der køres "standard-pile-up" afvikling, er det den her modus der kommer; han kalder med det han har hørt
og rapporten 5NN (N er forkortelsen for 9) - ham der er kaldt svarer, forhåbentlig lige så kort, med 5NN eller hans eget
kaldesignal og så 5NN. DX stationen svarer nu kun med TU, eller TU DX stationens kaldesignal og UP. Hvis ikke du er
helt med på at lytte efter kaldesignaler endnu, så kan du måske med held gå efter der hvor der sendes 5NN. Men pas på,
der er nogen som ind i mellem kører "pseudo-QSO'er" - tror det er dem der kaldes af DX stationen. Her kort en sekvens
med kaldesignaler på.
Han afslutter en QSO: TU E44CC UP; der kaldes af mange ; han svarer med: OZ7A 5NN; han svares: DE OZ7A 5NN
TU; han afslutter og går til næste: TU E44CC UP.
Der er selvfølgelig variationer på den sekvens, men det er stort set standarden. Hvis du prøver at forestille dig den
sekvens, og så lytter til det der kommer fra både DX stationen, og så fra pile-up'en, vil du sikkert snart få fornemmelsen
for det her. Det er det jeg kalder 90/10 reglen. Lyt 90 procent af tiden, og send kun 10 procent af tiden. Uanset om du har
lært CW, eller kun enkelte bogstaver og tal, så burde du som sagt kunne finde rytmen i det. Og der med hvad der sker.
Og igen, så kan du, hvis du ikke er helt med på at lytte efter kaldesignaler, gå efter der hvor der sendes en rapport
(5NN(..... -. -.)) retur.
Det er den information du skal udnytte til at komme igennem på Og det er helt i orden at du ikke sender CW med samme
høje hastighed som han gør. Indimellem kan det faktisk være til din fordel at sende med en lavere hastighed. Mange af os
kan nemlig godt huske hvordan det var et være ny på CW.
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Være meget opmærksom på om hans sekvens afviger fra "standarden" Har han sat fokus på et bestemt område af vores
fantastiske jordklode? Sender han f.eks. AS, EU, SA, NA, OC eller andet efter afslutningen af en QSO? F.eks. TU E44CC
UP NA NA. Så vil han kun have kontakter med Nordamerika, og ikke alle os andre. AS er Asien, EU, jo det er os i Europa,
SA er Sydamerika, OC er Oceanien. Han kunne også finde på at kalde et specifikt land; JA for Japan f.eks.
Ventetiden i at svare ham når det var dit kaldesignal, skal helst ikke være for lang - operatøren i den anden ende venter
ikke længe. Han har travlt, og kan være utålmodig. Når der er åbent på et bånd og der ikke er for meget støj og
forstyrrelser, så har en enkelt CW station samme QSO rate som en god Contest-station - typisk på langt over 120 QSO'er i
timen. Så du skal ikke forvente længere ventetid end 2 til 3 sekunder før han begynder at lytte efter den næste.

Afsluttende bemærkninger
Du skal ikke lade dig demotivere af at det i de første par forsøg ikke lykkes med det samme. Det her er lige så meget et
spørgsmål om øvelse. Og øvelse gør jo som bekendt Mester, ikke? Så øv dig endelig rigtig meget i det her. Jeg er overbevist
om at hvis du virkelig sætter dig det for, så skal det nok lykkes for dig. Selvfølgelig gør det det.
Jeg kender faktisk flere radioamatører, som ikke nødvendigvis behersker CW særlig godt, som ofte er på "top-listen" over
stationer fra Danmark på rigtig mange af de større DXpeditioner. De har lært at hører deres eget kaldesignal komme retur
med høj hastighed. De her lært at lytte til rytmen i pile-up'en og sammenligne med hvad DX stationen sender retur. De har
endda med tiden lært lidt mere CW. Nogen af dem skælder mig altid ud når jeg er på DXpeditioner og sender dem en lille
hilsen. Det er jo en afvigelse fra den standard procedure de er vant til - men griner alligevel af det og takker bagefter.
Og læs endelig "DX for Small Pistols" igen. Det kan ikke skade at du gør det, og måske laver din egen lille check-liste for
det du skal huske og det du skal gøre når det er så vidt. Med tiden bliver det "rutine". Rutine i gåseøjne, da man skal passe
på med rutiner. De kan også bevirke det modsatte, når de går hen og bliver en sovepude.
Aller sidst, hvordan gik det til at jeg lærte CW i sin tid. På et tidspunkt havde Paul, DK8LA (SK) hørt mig på både 2 meter
SSB og 27 MHz flere gange. Han mente at jeg var nødt til at tage næste skridt. I hans verden, det mest naturlige næste
skridt: at lære CW og se at komme på HF båndene. Problemet var blot at jeg arbejdede på fast nathold ved ECCO i
Bredebro den gang. Og undervisningen i det nu lukkede OZ5TDR, EDR Tønder, var på et tidspunkt hvor jeg var på
arbejde. Paul mente ikke det var et problem. "Skomager" (det kaldte han mig altid), jeg mangler et par sorte sko i størrelse
42 til min uniform, og du skal på HF. Paul var pensioneret (og var blevet blind af en bestemt arbejdsmæssig hændelse) fra
Bundes Grenz Schutz. Han havde DARC's morsekursus som kassettebånd, som mere eller mindre er et selvstudium. Og så
var det jo blot at følge anvisningerne fra morsekurset. Inden jeg skulle til prøven, havde jeg faktisk kørt over 100 eller 200
QSO'er på 2 meter CW. Jeg bestod uden nogen problemer.
God fornøjelse og god jagt. Og jeg håber du overvejer at lære CW sådan helt rigtig.
Vi trænger til lidt nyt blod som kan give os andre kamp til stregen. Jeg håber det bliver DIG?

Kenneth OZ1IKY
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DET FONETISKE ALFABET 😊
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ANNONCE
Paul Paulsen OZ1DIY i Lemvig har en stak Storno base stationer som kan afhentes i Lemvig. De skulle kunne bruges til
APRS repeater
Kontakt Paul for yderligere info paul@vltj.dk

Der tages forbehold for at billedet ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med fakta 😊
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QST JUNI
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RADCOM MAJ
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SPECIAL EVENT OZ75MAY
Af OZ0J, Jørgen
I anledning af 75 året for Danmarks befrielse så skulle det fejres også på amatørradiobåndene. Som man kunne læse i et af
de tidligere nyhedsbreve, så søgte vi operatører fra hele landet.
Det lykkedes at finde i alt 22 operatører, hvor vægten af CW-operatører var i overtal. Vi var QRV fra 1. til 10. maj begge
dage inkl. og allerede den første dag havde vi kørt næsten 4.000 QSO’er. Så var vi ligesom i gang!
Efter 4 dage runde vi lige et par milepæle

106 forskellige DXCC’er og over 10.000 QSO’er.

Efter 9 dages event rundede vi 15.000 QSO’er.
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Og nok så fornemt, så fik vi OZ75MAY på verdenskortet. Her er vi listet blandt de 10 calls, der er mest aktive over en 14
dages periode målt på antal forskellige kørt DXCC’er.
Da eventen var ovre, blev loggen gennemgået, diverse ”bøffer” fjernet og resultat blev som følger:

Nr. 3 ud af de 10 mest aktive calls i den periode, vi var aktive.
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Og her er fordelingen af QSO’er på de 3 hovedmodes.

Her er fordelingen af DXCC’er på de 3 hovedmodes og de forskellige bånd. Confirmed er antal confirmed DXCC via LoTW
pr. 22. maj 2020.
Phone var en udfordring især på 20M og op. Det ses desværre også i loggen, så vi kan håbe på bedre forhold på phone, når
vi om 5 år fejre 80 års dagen for Danmarks befrielse.
Vi var i alt 22 operatører og alderspræsidenten var OZ8NJ, Niels på 86. Planen var, at han ville være QRV med en replika
af telefonbogen fra 2. verdenskrig
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Den var desværre i stykker, så det blev til gengæld men en morsenøgle fra 2. verdenskrig på en lidt mere moderne radio.

Fra OZ2U Stephan har jeg fået dette setup fra hans QTH.
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Som de aktive har bemærket, så kørte vi med /xx efter OZ75MAY, så hver operatør kunne være aktiv, som det passede ind
i hans kalender. Det gav lidt udfordringer på FT4 og FT8, hvor programmerne WSJT og JTDX kunne finde på at svare
den ”forkerte” OZ75MAY station. Var der mere end 2 stationer i gang på samme bånd, så gav det nogle udfordringer.
Og når vi nu er ved WSJT og JTDX, så logger de fx OZ75MAY/99 i ADIF filen. Når man så skal importere loggen i et andet
logprogram, så skal det kørte call rettes. OZ75MAY/99 går nemlig ikke i Clublog og LoTW, og i eQSL havde vi valgt kun at
uploade alle kørte QSO’er som OZ75MAY uden /xx nummeret.
Med WSJT eller JTDX var det heller ikke muligt at køre Clublog Live Stream. Clublog ville ikke acceptere fx OZ75MAY/99
og DXKeeper, som jeg brugte til FT8 QSO’er, ville ikke uploade til Clublog på anden vis end med OZ75MAY/99. Clublog
Live Stream blev for mit vedkommende derfor manuel upload undervejs mens QSO’erne blev afviklet. Man kan nå meget
på 15 sek.
Der har også været nogle henvendelser på eQSL om, at vi ikke havde uploaded som fx OZ75MAY/99. Nogle QSO’er er
blevet slette og nogle er blevet rettet af operatøren i den anden ende. Det er ikke altid nemt at køre med special event calls
på denne måde.
Det blev desværre ikke til OZ75MAY/p primært på grund af COVID-19 / Corona virus, hvor det var forbudt at være mere
end nogle få samlet ad gangen. Der var et par forsøg med en person som /p, men af forskellige årsager blev de ikke til
noget.
Det blev også til et par diplomer. Det vides ikke i skrivende stund, hvor mange der har fået diplom, og der er
ansøgningsfrist til udgangen af maj næste år.
Diplomet ser sådan her ud.
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Diplomer kan bestilles på https://oz75may.oz0j.dk/award.htm og for danske stationer kræver det QSO på minimum 4
bånd med et mode eller 9 båndlande QSO’er på mixed mode, fx 3 forskellige bånd på CW, SSB og DIGI eller en anden
kombination, der giver minimum 9.
Du kan læse mere om diplomet på https://oz75may.oz0j.dk/award.htm
QSL kort er i skrivende stund i trykken. Du skal IKKE sende dit QSL kort til vores QSL MGR OZ1ACB, Allis, men du skal i
stedet bestille dit QSL kort fra OZ75MAY på https://oz75may.oz0j.dk/qsl.htm Her kan du også tjekke, at du er i loggen.
Der skal lyde en stor TAK til de i alt 22 operatører, der var med til at aktivere OZ75MAY. Der skal også lyde en stor TAK til
OZ2I, Henning for arbejde med hjemmeside, OZ4CG, Carsten for arbejdet med at administrerer diplomer og OZ1ACB,
Allis for det kommende arbejde med QSL kort.
Skal du vide mere om OZ75MAY eventen, så kig gerne forbi https://oz75may.oz0j.dk/index.htm
Ses vi ikke før, så ses vi til næste event.
På vegne af OZ75MAY eventen.
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TG9GZ
AF OZ5KG TOMMY

Engang omkring midten af tresserne, sad jeg en aften og lyttede 20 meter båndet over og stoppede ved en dansk stemme,
der kaldte ”CQ Danmark – CQ Danmark” - på dansk. Det var jo lidt usædvanligt, så jeg svarede selvfølgelig. Det viste sig at
være TG9GZ, Jørn Glarbo i Guatemala. Det var da heller ikke lige hverdagskost. Jørn fortalte, at han havde modtaget et
telegram fra sin mor i Esbjerg, at faderen var blevet syg og var kommet på hospitalet. Jeg fik telefonnummeret og ringede
til Jørns mor. Jeg måtte så fortælle Jørn, at hans far var afgået ved døden. Det var selvfølgelig trist og de følgende dage, fik
jeg flere nyheder fra Esbjerg, som jeg i øvrigt kendte ret godt, idet jeg havde tilbragt mange sommerferier der.
Det blev begyndelsen til et meget langt venskab med Jørn og hans kone Bodil. Jørn var dansk handelsattache i Guatemala,
hvortil han var udstationeret i to år. Derefter skulle han hjem til Danmark i to år og kunne så blive sendt til et andet land. I
den periode Jørn og Bodil var hjemme i DK, kom de på besøg, kørende i en Volvo Amazone – dengang så man ikke mange
af den slags. De havde gaver med fra Guatemala, bl.a. en meget fin borddug og en udskåret maske. Gennem årene kom de
flere gange og besøgte os. Det var selvfølgelig altid spændende at høre nyt fra den store verden.
Efter de to år herhjemme, var Jørn, af udenrigsministeriet, blevet sendt til Guatemala igen, til en ny toårig periode, hvor vi
tit havde QSO på 20 meter. Efter de to år, blev Jørn sendt til Milano i Italien. Der fik han også licens og var ret tit på
båndet. Bl.a. fortalte han, at han på rejsen til Milano, havde gjort holdt i München for at hente sin nye BMW – så kørte de
selv resten af vejen. Kort tid efter, at de havde etableret sig i Milano, blev bilen stjålet!. En dag, da Jørn kiggede ud af sit
kontorvindue hvor bilen holdt nedenfor, så han et par ben rage ud af bagvinduet. Han nåede ikke at gøre noget ved det, før
bilen var væk. Jørn fortalte en historie om, at en af hans kolleger også havde fået stjålet sin bil. Det var midt på dagen, han holdt for
rødt, da en ung mand gik op på siden af bilen og ”lod sit vand” på bilens højre forhjul. Ejeren løb ud af bilen efter
synderen, mens en åbenbart medskyldig, satte sig ind på førersædet og kørte bort med bilen -.
Næste gang de to besøgte os, var under det toårige job herhjemme, jeg husker at Jørn kørte i en stor BMW, men havde lidt
problem med air-condition anlægget i bilen. Det fik han dog rettet ved den lokale BMW forhandler i Holstebro.
Meget naturligt, var Jørn meget gode venner med Ole, HR1SO i nabolandet Honduras, de var tit sammen.
Jørn døde desværre allerede omkring 92, kun 61 år gammel.
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5G HVAD ER DET – HVAD BETYDER DET FOR RADIOAMATØRER
Af Michael Wehnert, OZ5WU

Lidt intro
5G er standarden som afløser 4G (LTE) + 3G (UMTS) & 2G (GSM) som standarden
de kommende år. Der er flere grunde til at overgå til en ny og forbedret
mobilbredbånd standard. Mobilbrugernes behov for stabile data forbindelser stiger
eksplosivt, brugerne benytter onlinefunktioner som IP-telefoni, videochat og
streaming af YouTube og andre videoindholds tjenester. Den slags behov stiller
store krav til radioforbindelsen mellem brugeren og antennemasten. For at kunne
tilbyde den nødvendige båndbredde og hastighed til flest mulige brugere i et
område har det været nødvendigt at ny tænke. Grodt sagt har alle eksisterende
standarder være bygget ovenpå forgængerne 4G (LTE) + 3G (UMTS) & 2G (GSM), nu er grænsen nået for hvor meget
citronen kan presses, når der skal være bagud ”kompabilitet”, derfor kan 5G betragtes som noget helt nyt. Eneste
fællestræk er nogle af de benyttede frekvenser.

5G frekvenser
5G standarden benytter overordnet tre frekvensbånd world-wide:
Low-band 600 til 2100MHz – Mid-band 2500 til 3700MHz & High-band 25 til 66 GHz
I alle tre bånd gælder det at de ikke hænger sammen ud i én køre, der er forskelle regionalt og kontinentalt.
I Danmark vil de ”gamle” bånd gradvist overgå til 5G. Energistyrelsen har tilladt at teleselskaberne frit at genbruge deres
frekvensblokke til 5G efterhånden som behovet opstår og der er 5G håndsæt i markedet.
Som det ser ud, vil 3G nettene være de første til at lukke og blive til 5G sammen med ny frekvenser. 4G teknologien vil
lukke i takt med at brugerne flytter over på nyt udstyr der kan køre 5G. 2G teknologien vil sikkert tidligst blive lukket i
2025, der er ikke så mange ”tale” abonnenter, men et meget stort antal maskiner der benytter SMS/GPRS til
kommunikation.
700 MHz 4G/5G , 800 MHz 4G, 900 MHz 2G/3G, 1800 MHz 2G/4G, 2100 MHz 3G, 2600 MHz 4G, 3,5 GHz
5G, 26 GHz 5G, 40GHz 5G, 66GHz 5G
De grønne frekvenser er ny tildeling og her er det inddragelsen pr. 02.06.2020 af Tv-kanaler kommer ind i billedet på
700MHz. Radioamatørerne i Danmark har allerede måttet aflevere frekvenser til fremtidens 5G, det er gået ud over 13cm
båndet under 2400MHz og hele 9cm båndet, som vi har mistet helt. Generelt vil vore bånd over 100MHz være truet i
fremtidens teknologi behov. Et aktuelt eksempel var jo angrebet på 2M båndet sidste år, som ”kun” blev reddet af en
yderst professionel indsats fra DARCs og RSGBs meget seriøse argumentation på Ankaramødet i august 2019.
De orange frekvenser er fremtidige reservationer til kort distance dækning.

Hvad får vi med 5G
Mere plads
Citat fra 3.dk: ”Hvis vi sammenligner mobilnettet med en vej, er 2G en ensrettet gade, mens 3G er en landevej, hvor der
begynder at komme fart over feltet. Både 4G og 5G kan ses som flersporede motorveje, men 5G vil med tiden få langt flere
spor end 4G og giver dermed mulighed for endnu højere hastigheder. De mange ekstra spor hæver ’hastighedsgrænsen’, og
det betyder alt i alt, at der kan sendes mere data på kortere tid.
Hurtigere svartid (Low lattency)
Med 5G teknologi vil vi opleve at svar fra f.eks hjemmesider og servere bliver meget meget hurtigere end det vi kender i
dag. I 3G (UMTS) net er svartiden ofte op til over 300mS og en 4G (LTE) svartid er på gode dage omkring 50 til 60mS.
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Svartiden vi vil se i 5G vil optimalt komme ned på 10-20 mS, det vil kunne mærkes. Samtidig vil svartid til servere være
meget mere konstante end vi kender det i dag. Det betyder et kvalitetsløft på forbindelser fra f.eks digitale repeatere.
Faste offentlige IP-adresser
I dag er offentlige IP-adresser i IPv4 kun noget en enkelt dansk udbyder tilbyder uden en hunans merpris.
I fremtidens 5G net vil vi (hvis alt flasker sig) se at IP-adresser efter IPv6 standarden bliver normalen. Der er to årsager til
dette. Et, der er mangel på IPv4 adresser i verden og To med IPv6 vil der være plads i rigelige mængder til at alt fra
gadelamper til supercomputere kan få deres egen IPv6 adresse.

Højere hastighed med 5G?
Hastighed i mobilnettet måles i Mbit/s (megabit pr. sekund). Det er et udtryk for, hvor meget data der kan sendes og
modtages pr. sekund.
Hastigheden for 3G ligger ofte mellem 6-20 Mbit/s, mens hastigheden for 4G ligger ofte mellem 10-54 Mbit/s. Med 5G
forventer man i fremtiden at nå over 1000-2000 Mbit/s under optimale forhold. Hvis man omregner Mbit/s til Mb/s
(megabyte pr. sekund), betyder det, at man med 5G vil være i stand til at downloade hele 125-250 mb i sekundet – eller en
hel Blue Ray-film på bare 20-40 sekunder.
Der vil dog gå nogle år, før 5G-nettet herhjemme vil kunne levere hastigheder af den størrelse. De første år kan man under
optimale forhold i de byer, hvor 5G er rullet ud, forvente en normalhastighed på op til 500 Mbit/s.

Bedre båndbredde og kapacitet
Båndbredde er synonym med kapacitet og dækker over den mængde af data, der kan sendes på samme tid. Med 2G og 3G
er det for eksempel ikke muligt at sende meget data på samme tid, da det skaber flaskehals. Forestil dig en tragt, hvor man
hælder meget væske i, men kun få dryp kommer ud i den anden ende. Med 4G og 5G bliver tragten udvidet, så meget mere
af det, man propper i den, kommer ud igen.
I takt med at dataforbruget, stiger og flere mennesker surfer, streamer og gamer samtidig, bliver 5G nødvendig for at give
alle en god oplevelse.

Er 5G-netværket en revolution?
Selv om 5G-teknologien er en spændende videreudvikling af mobilnetværket, er det endnu ikke klart, hvad det vil betyde
for den gennemsnitlige forbruger. Mobilnetværket i Danmark er allerede rigtig godt, og de fleste af os kan allerede
foretage opkald, sende beskeder og surfe på nettet uden problemer.
Men som med al ny teknologi er det dybest set umuligt at vide, hvad vi står over for. En revolution eller videreudvikling?
5G kommer til uden tvivl til at skabe nye muligheder inden for en række områder, hvor lynhurtige hastigheder og tårnhøj
stabilitet i et trådløst netværk bliver en afgørende faktor. På den korte bane vil det fx betyde, at man kan spille onlinespil
via mobilnetværket uden risiko for, at grafikken hakker. På den lidt længere bane kan man fx forestille sig, at
sundhedsvæsnet vil kunne fjernovervåge patienter i eget hjem så det slipper for at fylde op på sygehusene. Industrien vil
kunne styre og overvåge maskiner og udstyr meget hurtigere og mere detaljeret, end det sker i dagens M2M via SMS.
Førerløse biler vi helt sikkert ”tale” samme via 5G net i realtid. Kort sagt er mulighederne i 5G net egentlig kun begrænset
af fantasien.

Alternativ til fiber
Nogle teleselskaber mener at 5G kan erstatte fiberforbindelser til almindelige brugere. Den opfattelse deler jeg IKKE fordi
mobilselskaberne glemmer at ”mere vil have mere”. Så vil I have super HD film på hjemmebiografen uden hak og host er
der kun én vej og det er fiber
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Er 5G farligt?
Det meget korte svar er: NEJ!
Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en
sundhedsrisiko forbundet med 5G. Det kan du læse mere om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.
Der er internationalt fastlagt meget klare grænseværdier for, hvor meget en mobilantenne må udstråle. Disse
grænseværdier er defineret i overensstemmelse med videnskabelig forskning og anbefalinger fra EU og
verdenssundhedsorganisationen WHO, og de gælder, uanset hvilken teknologi der er tale om. Når teleselskaberne
udbygger mobilnettene, følger de nøje de retningslinjer, anbefalinger og grænseværdier, som er fastsat af myndighederne.
Det vil de også fortsætte med at gøre, når de bygger 5G-net.
Energistyrelsen fører tilsyn med, at teleselskaberne efterlever de fastsatte krav og grænseværdier. I den forbindelse er der
udført helt konkrete målinger af effekttætheden i nærheden af mobilmaster og mobilantenner. Målingerne viser, at
udstrålingen fra mobilantenner i praksis ligger langt under grænseværdierne, hvor mennesker færdes og opholder sig
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JTDX – NU PÅ DANSK
Af OZ0J, Jørgen
JTDX er nu kommet i version 2.1.0-rc150. Seneste version findes på https://www.jtdx.tech/en/ husk at vælge korrekt
styresystem og ved Windows husk at vælge enten 32-bit eller 64-bit.
Det anbefales, at du installerer versionen som clean installation. Se i nyhedsbrevet fra maj, hvordan du gør det.
Takket være et stort arbejde af 5P1KXZ, Michael, så findes version rc150 nu på dansk. Når du har installeret JTDX, så
vælger du

Language (her vist som Sprog) og sætter prik i Dansk. Genstart JTDX og din JTDX er nu på dansk.

LÆSESTOF ONLINE
Af OZ0J, Jørgen
OZ4ZAT, Søren har på https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=82111 linket til en hjemmeside med en
masse radiorelaterede blade af ældre dato. Bladene kan læses gratis og det direkte link er
https://www.americanradiohistory.com/Wireless_World_Magazine.htm
Der er vist masser af læsestof til os, der i år holder ferie i Danmark i år.
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THE MAGPI MAGASIN NR 94 ER UDE NU
Dette fantastiske blad er på gade igen download den gratis her MagPI#94

Der er b.la en beskrivelse af den ny
Raspberry Pi4 med 8GB.
Artikkel omkring kvalitets kameraer til
brug for Pi og meget meget mere.
God læselyst i hængekøjen
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NYT NUMMER AF HACKSPACE ER PÅ GADEN
Et andet fantastisk gratis blad, HackSpace, som jeg før har reklameret for er også på gade nu med nummer 31, det er de
samme som står bag MagPI magasinet.
Bladet kan downloades gratis, klik på billedet og du har sidste version i PDF
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Nyhedsbrevet er et månedligt tidsskrift, som kun udkommer elektronisk og som udgives af OZ3EDR. Ansvarshavende
redaktør er OZ1DCZ, Carsten Kobborg.
Kunne du tænke dig at modtage den direkte, i din mail boks, så send en mail til oz3edr@gmail.com, skriv ”Nyhedsbrev
abonnent” i emnefeltet, og du vil efterfølgende modtage den direkte.

SIMPLE RETTIGHEDER:
Husk Uddrag, billeder eller andet fra dette nyhedsbrev, 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 dette nyhedsbrev, 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.

HUSK! Nyhedsbrevet kan altid findes på http://oz3edr.dk/?Nyhedsbrev
Deadline for næste nummer af nyhedsbrevet (august) er den 26-07-2020

Har du noget du kunne tænke dig at få omtalt i
nyhedsbrevet, eller har du ønsker til emner vi kunne tage
op, så tøv ikke, men send dem til OZ3edr@gmail.com
Kontakt os
OZ3EDR
Makholmvej 3
Resen
7600 Struer
OZ3EDR@gmail.com
www.oz3edr.dk
Mødeaften: torsdag
QRV på 145.350 MHz
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