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Et medlemsblad for OZ9HBO, EDR Holstebro

Dette medlemsblad udkommer 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 artikler
om vores radiohobby.

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.

1. Kvartal 2005

Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24 februar
2005 kl 19.30.
Generalforsamlingen vil af pladsmæssige hensyn blive afholdt i de
tilstødende lokaler i Danmarksgade.
Følgende poster er på valg: Kasserer,
Sekretær, Suppleant samt Revisor.
Har du lyst til at deltage i klubbens
bestyrelse så er du velkommen til at stille
op eller foreslå kandidater.
Indkomne forslag til behandling skal være
formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Tiden der gik

EDR Holstebros kaldesignal er OZ9HBO.
Hjemmeside:
www.oz9hbo.mira.dk
E-mail:
info@oz9hbo.mira.dk
Lokal frekvens:
145,325 MHz
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Nyhedsudsendelse:
Mandag kl.19.00
Klubaften:
Torsdag kl.19.30
QTH-liste oktober 2004

Postadresse
EDR Holstebro-OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro

EDR Holstebro

EDR's kreds 6 ved OZ9QQ har besluttet at udgive QTH-listen med nye data indkøbt
hos IT- og Telestyrelsen.QTH-listens program er det samme som tidligere, da
OZ4FA vederlagsfrit har stillet det til rådighed for kredsen.
For at dække udgifterne udgives listen kun på diskette for en pris på 50 kr. pr. stk
inkl. forsendelse.
Den kan bestilles hos:
EDR's kreds 6 ved OZ9QQ, Kjeld Egon Petersen, Østermarken 6, Stevning,
6430 Nordborg. Telefon: 7445 8625 E-mail: oz9qq@qrz.dk
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Leder — Året der gik.

EDR Holstebro

interessante. Jeg kunne dog have den mening, at der kunne godt være lidt mere opbakning til sådanne arrangementer fra medlemmernes side. Uden at fornærme nogen
kan vi vistnok konkludere, at det er Tordenskjolds soldater, der viser hver gang. Det
kunne være rart, at se et nyt ansigt en gang
imellem.
Det er i hvert fald et af mine ønsker for det
nye år, at der vil komme lidt flere til klubbens
arrangementer i det nye år.
Ellers vil jeg sige tak til medlemmerne for opbakningen og støtten til vor Radiovogn. Det
er måske noget af det bedste, der er lavet for
klubben.
Til sidst, vil jeg ønske alle en rigtig glædelig
jul og et godt lykkebringende nytår, håber I
må få mange gode QSO èr i det nye år, selvom betingelserne er ret dårlige. Det vil jo vare
omkring ca. 4-5 år, før det vil blive lidt bedre.
OZ1JMO, Anker

Nyt Layout
Efter at klubbladet
i en årrække har
haft det samme
layout, har
bestyrelsen
besluttet at skabe
et nyt layout for
bladet.
Ideen til et nyt
layout kommer fra et ønske om ikke at være
så bundet af A5 formatet, som det har været
tilfældet i det gamle klubblad, men at skabe
et layout der også passer til den elektroniske
verden.
Det nye layout er tænkt som et nyhedsbrev,
der både kan læses på skærmen ligesom at
det er printervenligt.
Bladet vil naturligvis forsat blive sendt til
klubbens medlemmer i papirform samt være
tilgængelig på klubbens hjemmeside
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Så er vi igen i den situation, at
der er lagt et år til vor alder. I
den forbindelse er det, som så
mange gange før, at tankerne
går tilbage og forsøger at genopfriske de ting, der er sket i det
forgangne år.
Det kan vel næppe undre, at købet og indretningen af ”Radiovognen” vil have en stor plads
i erindringen. Det gav en hel del arbejde for at
få den indrettet som vi gerne ville have det, det
lykkedes dog så vi kunde holde indvielse ved
Tvis Mølle i August. Den har så været brugt ret
flittigt i løbet af sommeren, først ved ILLW ved
Bovbjerg Fyr og senere ved årets Fieldday i
Sir Lyngbjerge, hvor vi som vanen tro, næsten,
fik en tredje plads på 21 MHz, så det var som
det plejer.
Endvidere har vi deltaget i 2 m aktivitetstest i
Oktober, November og December med et fint
resultat. Jeg har ikke på nuværende resultatet
fra December, da der er gået kuk i loggen. Der
arbejdes på at få den gjort intakt, så resultatet
kan sendes ind til godkendelse. Vi deltager fra
Præstbjerg Plantage, ca. 10 km. Ud af Skernvej, hvis nogen skalle få lyst. Vi regner med at
fortsætte i det nye år, så det er den første tirsdag i måneden det foregår.
Som alle sikkert ved, er aktivitetscenteret i
Danmarksgade blevet forsynet med nyt tag,
hvilket havde til følge, at vi måtte tage vore antenner ned. Vi skulle så have dem sat op igen,
var meningen. Desværre viste det sig, at der
hvor vi gerne ville have det op ville volde ret
store problemer, da der ikke rigtig var noget at
gøre det fast i, så indtil videre ligger det stille.
Forhåbentlig viser der sig en løsning på problemet. Dybest set, hvad er en radioklub uden
en ordentlig antenne?. Så kan det selvfølgelig
overvejes om det overhovedet er muligt, at en
antenne på denne QTH er brugbar til at høre
andet end støj. Jeg har ikke de største forhåbninger om, at vi kan få en antenne, hvor vi kan
høre ret meget uden for Europa, vi skulle gerne kunne få kontakt med andre rundt i verden,
så vi må vente og se om der kan blive tale om
måske en lidt anden placering, uden at det efter min mening kan forbedre mulighederne for
en antenne der kan bruges effektiv, vi får se.
Vi har dog også lavet andet i årets løb. Der har
været nogle foredrag som har været særdeles
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NAC-contest, 144 MHz
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OZ9HBO har med den nyanskaffede campingvogn deltaget i 2-meter contesten fra
Præstbjerg rasteplads, der med sine 93 meter over havet byder på ideelle forhold.
Der har været god søgning af klubbens medlemmer. Ikke færre end 10 var med, da vi første gang deltog i konkurrencen i oktober, og
med 33 qso´er og 18823 points var det vist

ikke så dårligt endda. Et par gange hørte vi
nogle spørge: ”9HBO, hvor er det nu lige, I er
fra?” Så langt væk som OK-land er vi blevet
hørt, og det er da immervæk over 700 km –
ikke så ringe på 2 meter.
Undertegnede, OZ1EUO, har aldrig før prøvet en contest på 2 meter og ville have forsvoret nogen sinde at få det prøvet, men det
er faktisk spændende, og jeg tror, det er en
aktivitet, klubbens medlemmer vil blive bidt
af. Jeg har et lille hjertesuk: Det er jo ikke tiden og stedet at skulle bruge et logprogram,

som man aldrig har set før, den samme aften, som man har brug for at kunne det. Kunne de unge nørder, som vi efterhånden har
en del af i klubben, ikke tænke sig at indvi os
gamle efterlønnere i brugen af disse fortrinlige programmer i klubben? Det ville blive nogle herlige aftener.
Jan, OZ9ABC har lagt sin store 2 gange 6
elementers beamantenne til, OZ3MC har lavet lidt nødvendigt antennetilbehør, OZ6SV
er habil til at fragte campingvognen og ved
en masse om antenner, OZ1ZD er habil, når
det gælder computere, ja, klubbens medlemmer kan alle hver på deres felt ikke så helt
lidt.
Vy 73 de OZ1EUO

Stemningsbilleder fra juleafslutningen

EDR Holstebro
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DAB update

4

Hvad kan man så høre på DAB? Tabellen her viser, hvad der var
tilgængeligt en formiddag mellem jul og nytår (28/12 04). Det er selvfølgelig svært at beskrive
lydkvalitet med ord og endnu sværere med tal, men for at give et indtryk af, hvordan
sendekapaciteten er fordelt, er bitraten angivet. En tommelfingerregel siger, at jo højere
bitraten er, jo bedre er lydkvaliteten. Dog skal det bemærkes, at det også afhænger at
programindholdet. Et taleprogram kræver f.eks. ikke nær så høj bitrate som et musikprogram.
Bemærk, at der den pågældende dag var tre programmer, der ikke sendte. Når disse sender,
vil de tage af de øvrige programmers bitrate.
DAB air-tjek i Holstebro den 28. december 2004.
Program navn
DR Rock

Multipleks
12C

Bitrate
192 kbit

DR Soft

12C

192 kbit

DR Boogie

12C

192 kbit

DR Jazz

12C

192 kbit

DR Klassisk

12C

192 kbit

DR Nyhederne

12C

80 kbit

DR Sport

12C

80 kbit

DR P1

13B

160 kbit

DR P3

13B

192 kbit

DR P4 DK

13B

192 kbit

DR Plus

13B

160 kbit

DR Erhverv

13B

80 kbit

DR Gyldne Genhør

13B

192 kbit

DR KanonKamelen

13B

192 kbit

DR Politik

Off-air

DR Event

Off-air

DR Litteratur

Off-air

schlagere hentet fra DRs store radioarkiv.
DR Klassisk
Klassisk musik i alle former. Fra de kendte
værker over lange operaer til intim
kammermusik.
DR Event
Kanalen skifter navn og indhold alt efter,
hvilke aktuelle begivenheder den dækker,
senest som DR Royal under forberedelserne
EDR Holstebro

Selvom programnavnene
Mono/Stereo er forholdsvis beskrivende,
er her DRs egen
Stereo
beskrivelse af
Stereo
programindholdet:
Stereo
DR Erhverv
Stereo
Kanalen sender
Stereo
erhvervsnyheder og nyt fra
Mono
aktie- og lånemarkedet.
med baggrundshistorier,
Mono
uddybende interviews og
Stereo
analyser.
Stereo
DR Politik
Stereo
Kanalen tilbyder direkte
Stereo
transmissioner fra debatter
Mono
og åbne møder i
Folketingssalen. DRs
Stereo
Christiansborg-redaktion
Stereo
lægger op til dagens debat.
DR Gyldne Genhør
Portrætter, satire og drama
blandet med revy, viser og
til Kronprins Frederiks bryllup med
Kronprinsesse Mary.
DR Sport
På DRs sportskanal får man døgnet rundt
friske sportsnyheder, som opdateres hele
tiden. Kanalen sender også direkte
transmissioner i fuld længde fra vigtige
sportsbegivenheder.
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Den 21. oktober 2004 var DAB-aften i OZ9HBO. Her havde Allan
OZ4AL medbragt nogle af tidens DAB radioer, så vi selv kunne se og
lytte på, hvad det er.
Siden oktober er udbuddet af programmer blevet udvidet, da et nyt
sendenet - også kaldet multipleks - blev indviet den 1. december. Det
har fordoblet kapaciteten og givet plads til nye programmer samt, at
DR P1 og P3 fra FM-båndet nu også sendes på DAB.

DAB update (Forsat)

DR Jazz
På Jazzkanalen får man døgnet rundt
adgang til jazz fra alle genrer og
tidsperioder i jazzens historie, tilpasset
ugens rytme.
DR Boogieradio
Kanalen byder på det bedste af den nye
musik. Derudover vil bl.a. ’Chris og
chokoladefabrikken’, ’Hva’ snakker du om’
og ’Drengene fra Angora’ præge
sendefladen i form af satireindslag.
DR Plus
En oplevelseskanal med særligt udvalgte
kultur- og debatprogrammer fra DRs P1 og
P2. Hver søndag sætter kanalen fokus på
et særligt tema.
DR Nyheder
DR Nyheder sender døgnet rundt de
vigtigste nyheder fra Danmark og udland.
Nyhederne produceres af DRs kendte
nyhedsredaktioner.
DR Rock
Intet andet end god gedigen rock døgnet
rundt. Med dansk og udenlandsk
guitarbaseret rock fra 70´erne og frem til nu.
DR Kanon Kamelen
Kvalitetsunderholdning til de 3
til 6-årige. Oplæsning af den
gode historie, blandet med
børnesange. Hver dag fra 7-19.
DR Soft
Uafhængigt alternativ til andre
mainstream popkanaler. Med
både nye numre og kendte
danske og udenlandske
klassikere.
Du kan læse mere om DAB på:
www.dr.dk/dab
www.nordini.dk
www.bbc.co.uk/digitalradio
OZ2KMP, Karsten
EDR Holstebro

Pressemeddelelse fra Rådet for it-sikkerhed.
Videnskabsministeriet ved IT- og Telestyrelsen har sammen med Rådet for it-sikkerhed
udarbejdet en webside om firewalls. Websiden kan findes på: www.rfits.dk eller på www.
itst.dk. Websiden vejleder om hvordan brugerne kan beskytte sin computer med en firewall, og hvorfor det er vigtigt.
Vi skal alle være bevidste om, at vi kan være
med til at sprede virus på internettet, hvis vi
ikke handler med omtanke. At anvende en
firewall når man er tilkoblet internettet er en
vigtig sikkerhedsforanstaltning for at reducere
risikoen for at få bl.a. virus på computeren,
siger videnskabsminister Helge Sander.
Websiden henvender sig
til borgere og mindre og
mellemstore virksomheder, der har en computer
tilkoblet internettet. Det er
muligt at finde informationer om, hvad en firewall
er og hvorfor den yder en god sikkerhed på
internettet. For de mere teknisk interesserede
vil der også være mulighed for at læse mere
om dette, og finde links til endnu mere information.
Det er vigtigt at vi får forbedret brugernes sikkerhed på internettet. Og ved at oprette denne webside vil vi give brugerne muligheder
for selv at gøre noget for at forbedre deres
egen it-sikkerhed, siger Allan FischerMadsen, formand for Rådet for it-sikkerhed.
Videnskabsministeriet ved IT- og Telestyrelsen har sammen med Rådet for it-sikkerhed
tidligere udarbejdet pjecerne ”Beskyt dig mod
computervirus”, ”Hvad du bør
vide om Computervirus”,
”Beskyt dit trådløse netværk”
og ”Sikkerhed i trådløse netværk”. Pjecerne kan hentes
elektronisk på Videnskabsministeriets hjemmeside www.
vtu.dk samt på Rådet for itsikkerheds hjemmeside www.
rfits.dk.
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DR Litteratur
Litterære perler fra DRs arkiv. Oplæsning af
romaner, noveller og digte. Hver dag fra kl.
12-24.

Gode råd om brug af
firewalls
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Der arbejder på at få et eller 2 foredrag i første kvartal, lyt med på
mandagsnyhederne vedrørende dette

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

Kasserer:

OZ1JMO Anker Sørensen
anker-oz1jmo@mail.tele.dk
tlf.: 97 42 25 41
OZ1JMO Anker Sørensen
anker-oz1jmo@mail.tele.dk

Bestyrmedl.: OZ7ABM Finn Holmegaard
finn@holmegaard.name
Bestyrmedl.: OZ1EUO Leif Christensen
lvc@mail.tele.dk
Suppleant:

Sekretær:

OZ9ABC Jan Hynneke
9abc@oz.dk

OZ2KMP Karsten Povlsgaard
oz2kmp@qrz.dk

Hvis du har ideer, forslag, spørgsmål eller kritik er du velkommen til at kontakte en af
ovenstående personer.

EDR Holstebro
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Januar

