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Aktivitetsplan
Dette blad udkommer ca. fire gange om
året til EDR Holstebros medlemmer samt
på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for det kommende
kvartal fremgå. Endvidere indeholder
bladet også artikler om vores radioamatør
hobby.

Hjemmeside:
E-mail:

Lokal frekvens:
Nyhedsudsendelse:
Klubaften:

145,325 MHz
mandag kl.19.00
torsdag kl.19.30

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

OZ7ABM
Finn Holmegaard
oz7abm@oncable.dk
tlf.: 96 10 72 71

Kasserer:

OZ1JMO
Anker
anker-oz1jmo@mail.tele.dk

Sekretær:

OZ9ABC
9abc@oz.dk

Jan

Bestyrmedl.:

OZ2LSS
oz2lss@qrz.dk

Lars

Bestyrmedl.:

OZ1MD
Knud
knudm@post10.tele.dk

Suppleant:

OZ2KMP
Karsten
oz2kmp@edr.dk

EDR Holstebro
EDR Holstebro er en lokalafdeling af
landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR.
EDR Holstebro er stiftet den 3. februar
1950. Vores klublokale er i Aktivitetscentret Danmarksgade Skole, 1. sal nr. 9,
i Holstebro.
EDR Holstebros radioamatør kaldesignal
er OZ9HBO.

www.oz9hbo.mira.dk
info@oz9hbo.mira.dk

Postadresse
EDR Holstebro - OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro
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Leder
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed
til at ønske alle vor medlemmer med
familie og andre som læser –kigger
– i dette lille blad et godt og lykkebringende nytår.
Ved denne tid på året er det vel naturligt, at man læner sig tilbage i lænestolen og sender tankerne tilbage i
året for at mindes de gode oplevelser, der har præget året.
Jeg havde håbet, at der kunne blive
lidt mere tid til at nedfælde disse
minder, så det bliver lidt spredt
fægtning desangående.
Som radioamatør er det i sagens natur de radiorelaterede oplevelser, der
står øverst på listen, så det bliver det
der kommer først.
Der skete jo det, at aktivitetscentret
skulle have nyt tag og i den forbindelse skulle loftet indrettes til at
kunne bruges til noget fornuftigt. I
den anledning måtte vi fjerne vore
antenner, så de ikke var i vejen for
ombygningen. Det var alt sammen
udmærket. Vi skulle så, når ombygningen var overstået, kunne sætte
vore antenner op igen. Det viste sig
så, at det var lettere sagt end gjort,
(sådan er det vel altid?). Det viste
sig, at der hvor man havde planlagt,
EDR Holstebro
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at vi kunne anbringe antennemasten
til 2m og 70cm, ikke var holdbar til
at bære en sådan. Vi måtte have en
ny aftale. Den er nu i hus, så vi venter kun på, at det bliver opholdsvejr,
så vi kan få en mand på taget. Der er
ikke meget ved at have en radio stående, som ikke kan benyttes. Forhåbentlig bliver det inden alt for længe.
Vi har som bekendt også deltaget i
Fyr-veekend ved Bovbjerg. Denne
begivenhed har været omtalt her i
bladet, så det vil jeg ikke gentage,
blot gentage, at vi er at finde samme
sted i 2004. Alle der har lyst er naturligvis velkomne til at deltage eller
som gæst.
Field-day har også været omtalt, så
der gælder det samme som ved Bovbjerg. Her mødes vi, hvis ikke andet
bliver besluttet, ude i Sir Lyngbjerge
Plantage.
Af andre begivenheder kan nævnes,
at klubben var vært for et kredsmøde. Det er et møde hvor medlemmer
fra de enkelte lokalforeninger fra
kreds 7 kan deltage. Dette møde har
også været omtalt, så jeg vil henvise
til dette.
På EDB fronten er der også ved at
ske noget. Vi har fået lovning på, at
kunne få en linie til husets internetforbindelse, så vi kan få en noget
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hurtigere kommunikation, det der
sikkert en del der vil glæde sig over.
Jeg vil også lige omtale vor julefest,
som blev afholdt d. 11 Dec. Vi havde arrangeret et bankospil med nogle
pæne gevinster. Desuden var der,
som der næsten skal være, Gløg og
Æbleskiver. Jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor det hedder æbleskiver, de
er jo runde. Er der en der har en fornuftig forklaring på fænomenet, vil
jeg gerne høre den. Jeg har fået flere
tilbagemeldinger om, at det var en
god aften som kan tåle en gentagelse. Fra bestyrelsen skal der lyde en
tak, det er rart når noget lykkes og
deltagerne er tilfredse, Tak for det.
Det var hvad jeg mener om året der
er gået. Skulle der være noget jeg
har overset, er det ikke af ond vilje,
men nærmere en dårlig hukommelse.
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Nye Bestyrelse
I forbindelse med den kommende
generalforsamling skal der vælges
en del nye medlemmer af bestyrelsen. De 3 bestyrelsesmedlemmer der
er på valg ved den kommende generalforsamling ønsker ikke genvalg,
dette betyder at der skal findes 2 bestyrelsesmedlemmer samt en ny
formand.
OZ1MD ønsker at lægge hobbyen
som radioamatør på hylden et stykke
tid.
OZ2LSS er flyttet til Ålborg for at
læse, og er allerede på dette tidspunkt udtrådt af bestyrelsen, Lars
forsætter som radioamatør i Ålborg.
OZ7ABM ønsker grundet tidsmangel i det daglige ikke længere at varetage posten som formand.
Finn/OZ7ABM

Alt godt i det nye år, håber at se
mange flere til vor klubaftener og
håber på mange flere til vore nyhedsudsendelser om mandagen.
Anker/OZ1JMO

Forsidebilledet
Vi har endnu engang været i billedarkivet og fundet et par billeder

EDR Holstebro
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Campingvogn.
OZ9ABC har købt en Campingvogn
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Har du lyst til at blive medejer af vores Radiovogn så kontakt OZ9ABC.
En anpart kommer til at koste omkring 200kr.
OZ9ABC/Jan

Hjemmesiden.
Vores hjemmeside bliver opdateret
jævnligt med beskrivelse af arrangementer der har været og som
kommer i nærmeste fremtid.
med stort fortelt der skal sælges i
anparter til OZ9HBO’s medlemmer.
Modellen er en Europa 470 og prisen var 1300kr inklusiv levering.
Den står på nuværende tidspunkt hos
OZ2KMP’s forældre i Sørvad hvor
der er gode muligheder for
at arbejde
på
den,
indendørs
og
med
adgang til
strøm.
Hvordan indretningen skal være besluttes i fællesskab i løbet af det nye
år, men der er rigelig plads til 2 lyd
isolerede operatørrum. Du kan se
billeder på hjemmesiden.
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I skrivende stund kan du bla. se dugfriske billeder af Campingvognen og
Juleafslutningen.
OZ9ABC/Jan

Fordrag om forstyrelser.
Den 15. Januar komme OZ1CWP,
Bjarne fra Esbjerg med hans fordrag
der hedder Ferrit, forstyrelser og Fødekabler.
Bjarne har måleinstrumenter mv.
med så der bliver rig lejlighed for at
se hvorledes man bla. kan bekæmpe
forstyrelser og andre fenomener.
Finn/OZ7ABM
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En ADSL aften
Igennem de sidste par år har udbredelsen af ADSL virkelig taget fart
herhjemme. I dag er vi mange, der
har glæde af Internettet på en helt
anden måde end tidligere, da vi med
vores langsomme modemer skulle
"ringer op" til Internettet. Altid på
og med en båndbredde, der bl.a. gør
det mulig at høre musik og se video.
Men hvad er ADSL, hvordan bliver
vores data sendt ud over de gamle
telefontråde, der ligger nedgravet,
hvilke frekvenser anvendes der og
hvor stor er hastigheden?
Torsdag den 12. februar 2004 er jeg
blevet bedt om at holde et lille foredrag om teknikken i ADSL. Jeg vil
tage udgangspunkt i min faglige
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færden til hverdag, og kikke ind i
telefontrådene for at fortælle om den
teknik og hardware, der ligger i
ADSL. En rundtur i transmission
teknikken og et kik på hvordan signalet ser ud i telefonstikket ude ved
brugeren.
CU /OZ2KMP

Indkaldelse til
generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling i
OZ9HBO.
Torsdag den 19. Februar, kl 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Billeder fra juleafslutningen
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Program
Januar
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

8
15
22
29

Klubaften
Foredrag med OZ1CWP om forstyrelser
Klubaften
Klubaften

19.30
19.30
19.30
19.30

5
12
19
26

Klubaften
Foredrag med OZ2KMP om ADSL
Generalforsamling
Klubaften

19.30
19.30
19.30
19.30

4
11
18
25

Klubaften
Klubaften
Klubaften
Klubaften

19.30
19.30
19.30
19.30

Februar
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Marts
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Ændringer kan forekomme, lyt med på nyhederne 145,325 MHz hver mandag kl. 19.00.
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