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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.

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.

Der er også andre muligheder for at
kontakte os.
Hjemmeside:
www.oz9hbo.mira.dk
E-mail:
info@oz9hbo.mira.dk
Tlf.:
96 10 08 09
(besvares kun på programsatte aftener)
Lokal frekvens:
Nyhedsudsendelse:
Klubaften:

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

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

OZ2ADC
Leif Korsgaard
Røde Møllevej 10
Møborg
7660 Bækmarksbro
tlf.: 97 88 17 20

Kasserer:

OZ1JMO
Anker
tlf.: 97 42 25 41

Sekretær:

OZ7ABM
Finn
oz7abm@adr.dk

Bestyrmedl.:

OZ2LSS
Lars
oz2lss@usa.net

Bestyrmedl.:

OZ5KG
Tommy
t.bay@post.tele.dk
tlf.: 97 42 33 35

Suppleant:

OZ2ANT
Alex
alex@offline.dk

Postadresse

EDR Holstebro - OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro

2. Kvartal 2001

OZ9HBO

11. Årgang Nr. 2

AKTIVITETSPLAN

Ny licenstype
Der er ikke i skrivende stund kommet
noget på skrift endnu, men det er
meningen at så snart vi har det, samt
kursusmateriale fastsætter vi en weekend
hvor vi afvikler det 12 timers kursus som
der kræves umiddelbart før prøven.
Interesserede kan tilmelde sig til
undertegnede på tlf 97881720, hvor jeg så
vil kontakte dem telefonisk.
Leif / OZ2ADC

Contest gruppe.
Som det vel er de fleste bekendt, er det
planlagt, at vi vil forsøge om det er muligt
at starte en sådan gruppe op. Den skal
være åben for alle der kunne tænke sig at
arbejde med radio på HF båndene og
naturligvis også på andre frekvenser - det
skal ikke udelukkende være de lave bånd
der skal bruges.
Jeg vil gerne, for at få et vink om hvor
stor interessen er, om man vil sende mig
et par ord om hvad der kunne være af
ønsker i den retning.
Det første arrangement der løber af
stabelen er ILLW testen der foregår i
weekenden 18-19 August 2001. Jeg har
talt med fyrmesteren om vi måtte komme,
og vi var meget velkomne. Nærmere om
antenneopsætning og andre forhold finder
vi ud af når vi nærmer os tidspunktet.
Sidste år havde vi en HF-radio med, det
var noget af et tilløbsstykke, vi fik ca. 430
QSOér. Jeg kunne tænke mig, at vi i år
tog en HF-radio mere med til at snakke
med de danske og europæiske lande på 80
og 40 meter. Der kunne for den sags
skyld også være oplagt at tage en 2-meter
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radio med, da der også er mulighed for at
få kontakter den vej. Vi må se hvad der
melder sig af operatører. Som det også
blev sagt sidste år er der ikke nogen
contest, det gælder ikke om at få så
mange kontakter som muligt, men i
højere grad, at få snakket med personen i
den anden ende; kort sagt ”socialt
samvær”.
Jeg kunne også tænke mig, at man
forsøgte at få andre Fyrtårne og Fyrskibe i
tale - dette gælder på alle bånd. Det kunne
ske ved at man ved opkald henvender sig
til de pågældende f.eks. ”CQ Lighthouse
” eller ”CQ Lightship”, og så naturligvis
eget kaldesignal. Det skal dog heller ikke
forhindre, at der bliver lavet andre
forbindelser. Jeg synes blot, at vi på en
måde burde gøre det, mest af hensyn til
andre ligestillede. Jeg kunne forestille
mig, at de pågældende stationer er lige så
interesserede i et QSL-kort fra et fyrtårn
eller et fyrskib som vi er
Jeg kommer til at tænke på (det skal man
passe på med!), at det måske kan knibe
med plads til så mange stationer, så er der
mulighed for en campingvogn mere, ville
det være aldeles udmærket - tænk over
det.
Jeg har endvidere sendt en ansøgning til
OZ7AE, Anne-Grete ved OZ7DAL, så
sørger hun for at alle ansøgninger bliver
sendt til Farvandsvæsenet og bliver
behandlet der. Så vi kan kun vente på, at
det bliver sommer og godt vejr og
sommerferien er vel overstået så vi kan
komme i gang
Vel mødt til ILLW dag d. 18-19 August
2001.
Næste opgave bliver Fieldday først i
September, mere om det senere. Vi kan
dog godt allerede på nuværende tidspunkt
begynde at tænke over hvor og hvordan.
OZ9HBO
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Der har været talt om, at vi skulle køre i
klasse A (den store), så vi skal have
afklaret om det skal være den ene eller
den anden klasse.
Desværre er jeg i øjeblikket en del
handikappet i at deltage i alt for meget.
Jeg er færdig med den kur jeg er på
engang midt i juni, så indtil da vil jeg
gerne deltage i det omfang jeg kan.
Jeg venter spændt på, hvor mange der
viser interesse for sagen. Så er der et
ønske om at deltage på den ene eller
anden måde, enten som aktiv eller mindre
aktiv. Passiv deltagelse er også tilladt,
f.eks. med et bidrag til gruppen. Alle der
ønsker det er naturligvis velkomne med et
bidrag til materialer og forplejning til
gruppen.
Anker / OZ1JMO

Ref. fra Generalforsamling
Generalforsamlingen d. 15/2 begyndte kl.
19.30 og blev afholdt i det tilstødende
lokale. Deltagelsen måtte siges at være
forholdsvis lille.
Fremmødte: OZ1EUO, OZ5KG,
OZ2LSS, OZ7ABM,
OZ2ANT, OZ4AL, OZ7L,
OZ8XI, OZ3MC, OZ1APS,
OZ3TR, OZ1SP, OZ2ADC.
Traditionen tro, blev dagsordenen fra
vedtægterne anvendt på
generalforsamlingen. Formanden valgte
OZ7L som ordstyrer.

Jubilæum
I år blev der afholdt jubilæum. Dette gav
en del avisomtale. I forbindelse med
Jubilæet var der opsat plancher i banken
omhandlende radio gennem tiderne.
Ifølge formanden havde dette
arrangement været en stor succes.
Fyrweekend
I august blev der med stor succes afholdt
fyrweekend. OZ1JMO, OZ1EUO og
OZ6SV var promotor for dette projekt.
Arrangementet resulterede i en hel del
QSL kort. Vejret var fint og OZ1MD’s
antenner fungerede fortræffeligt. Der blev
kørt med 1 station, og OZ2ADC lagde
campingvogn til.
Lidt blæsevejr om aftenen flyttede dog
formandens fortelt.
Fieldday
I september blev der afholdt fieldday. Der
blev kørt med 2 stationer fra en
campingvogn og et telt. Opbakningen var
ikke specielt stor og dette afspejledes
også i resultatet.
Juleafslutning
Traditionen tro blev der også i år afholdt
juleafslutning. Tilbagemeldingen på dette
har været god.
Foredrag om APRS.
Gik efter sigende godt.
CW-kursus
Der køres CW-kursus for 3 personer.
Instruktøren er OZ1EUO. Kurset
forventes afsluttet i maj måned med en
prøve til A-licens.

Formandens årsberetning
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Lokaler
Situationen omkring klubbens lokaler har
været noget usikker den seneste tid. Det
står fast nu at lokalradioen skal flytte ud
aktivitetscentret. Dette betyder at der vil
være mulighed for at køre HF fra klubben
igen.
Teknikaften
Der har været forsøgt at køre teknikaften
om tirsdagen, men pga. for lille tilslutning
er dette opgivet igen.
Spørgeskemaundersøgelse
I december måned blev der udsendt
spørgeskemaer med ønsker til fremtidige
aktiviteter i klubben. Da der kun er
indkommet 5 svar, er det ret svært at
konkludere noget.
VTS-kursus
Da der er 9 personer som ønsker at
deltage i VTS-kursus, skal klubben
hurtigst muligt få arrangeret et kursus.
OZ7KG er ikke sikker på at han kan
afsætte tid her i foråret idet tidspunktet
kommer noget uventet. Formanden er på
udkig efter muligheder til hurtigst muligt
at finde en løsning.
Planlagte, men ikke afholdte aktiviteter
Foredrag om byggeprojekter
Åbent hus arrangement
Årsberetningen blev godkendt.
Formandens fremlægning af reviderede
regnskab
Da klubbens kasserer ikke var tilstede på
generalforsamlingen fremlagde OZ2ADC
regnskabet på vegne af Anker.
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I år var der et forventet underskud på
omkring 3000 kr. Dette skyldes de store
udgifter i forbindelse med jubilæet.
I år er der indført en kassedifference på
ca. 200 kr. Denne er indført, idet sidste
års godkendte regnskab ikke var helt
korrekt. Dette skulle være udlignet nu.
Dette års regnskab har voldt en del
problemer. Der kom først helt styr på
regnskabet efter OZ7L (revisor) gik
regnskabet igennem.
Der havde indsneget sig en fejl i
regnskabet som var årsag til en del
diskussion. Selve kasseregnskabet stemte,
der var dog ført de forkerte tal over til
opsummeringssiden. Dette vil blive
tilrettet hurtigst muligt.
Ved årets udgang var klubbens
indehavende i banken 3927,37 kr.
OZ7ABM konstaterede at der manglede
underskrift på regnskabet af kassereren.
OZ7L påpegede at kassen pr. 28 dec. var
udlignet. I fremtiden vil kassebeholdning
og bankbeholdning være sammensmeltet.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Forslag fra OZ7ABM:
1. Klubben skulle lave kaffe og sælge
denne til 2 kr./kop. Evt. kunne man
også sælge kage til.
2. Sodavandsprisen skulle sænkes til
omkring 3 kr.
3. Fast rengøring af lokalet.
4. Anden hensigtsmæssig indretning
af klublokalet, så det bliver muligt
OZ9HBO
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at anvende måleinstrumenter og
værktøj, når man har brug for det.
5. Byggeprojekter af f.eks. en QRP
receiver og en 2-meter receiver.
Man blev enige om at Punkt 1,2,4 og 5
måtte være op til den nye bestyrelse at
diskutere igennem og komme med nogle
konkrete tiltag.
Punkt 3 blev enstemmigt vedtaget.
Hvordan dette skal iværksættes er op til
den nye bestyrelse.
Forslag fra OZ1JMO
Det var en ønske fra Anker at der blev
oprettet en contest-gruppe. Denne gruppe
skulle samle aktiviteter som fieldday og
fyrweekend. Anker forestiller sig at
gruppen køres som en selvstændig enhed
og med selvstændig økonomi – støttet af
medlemmerne. Lidt ligesom OZ6PAC.
Der var heftig diskussion om dette emne.
Både om finansieringen og formålet med
denne gruppe.
Der blev vedtaget at der skal oprettes en
contest-gruppe. Denne gruppe skal høre
ind under OZ9HBO. Gruppen skal have
eget kaldesignal – et af de nye OZ0signaler. Bestyrelsen har til ansvar at
udpege en formand for denne gruppe. Der
bliver også op til bestyrelse om at finde
den bedste finansieringsform.
Forslag fra OZ2ADC
Leif foreslår at kontingentet sættes op
med 50 kr/år. Han begrunder dette med at
hvis udgifterne stiger som de hidtil har
gjort, skal der en kontingentstigning til
for at holde klubben kørende.
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OZ5KG foreslog at man hævede
kontingentet med 100 kr, så man slap for
at hæve det om et år igen.
Det blev endeligt vedtaget at det årlige
kontingent fremover skal være på 250 kr.
Valg af ny bestyrelse
Ifølge vedtægterne er der på ulige år
genvalg af kasserer, sekretær, suppleant
og revisor.
Uden den store diskussion blev OZ1JMO
genvalgt som kasserer, idet han havde
ytret ønske om, at han ikke ville have
noget imod at blive genvalgt.
Sekretæren OZ2KMP kunne ikke være
tilstede på generalforsamlingen. Han
havde dog skriftligt meddelt at han ikke
ønskede at genopstille til bestyrelsen.
Formanden pegede på OZ2ANT som en
kandidat til sekretærposten. OZ2ANT
foreslog OZ7ABM som en mulighed i
stedet for.
Resultatet blev at OZ7ABM blev valgt
som sekretær og OZ2ANT blev valgt som
suppleant.
Idet OZ2KMP som tidligere havde stået
for udviklingen af klubbens hjemmeside
har trukket sig helt, blev OZ2ANT valgt
som ny web-master.
Til slut blev OZ7L uden diskussion
enstemmigt genvalgt som revisor.
Eventuelt
OZ2ADC : Aktivitetscentret sælger
500000 bygge-aktier til 500 kr/stk. Leif
foreslår at man køber nogle af disse.
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OZ7ABM: er indehaver af 2 store kasser
med komponenter og 500 meter RG58,
som han vil stille til rådighed i klubben på
den betingelse at medlemmerne ikke
hamster og kun tager det de skal bruge til
projekter.
OZ3MC: foreslog at man lavede en
bytteklub, hvor man kunne bytte sjældne
komponenter.
Da punktet eventuelt blev afholdt under
kaffen, gled punktet hurtigt ud i intern
snak ved bordene. Og i løbet af kort tid
begyndte folk at gå hjem.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl.
23.15
Alex / OZ2ANT
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Ombygning af
aktivitetscenter
Som jeg nævnte på generalforsamlingen i
februar omkring finansieringen af
aktivitetscenterets ombygning, skulle man
udstede byggeobligationer og jeg vil
gerne her minde jer om at støtte denne
sag, da det også er til gavn for foreningen.
Jo mere vi støtter op om sagen, jo større
er chancen for at vi får et større lokale.
Hver byggeobligation koster 500 kroner,
den tilbagebetales over 10 år ved
lodtrækning én gang om året. Du kan
indsætte beløbet som du ønsker at købe
obligationer for på girokonto nummer:
11991634585, og du vil få tilsendt det
antal obligationer som du har købt. Du
kan også henvende dig på
aktivitetscentret i kontortiden, og få
den/dem med, med det samme.
Leif / OZ2ADC

EDR Holstebro

Side 7

OZ9HBO

11. Årgang Nr. 2

AKTIVITETSPLAN

2. Kvartal 2001

QSO træning
For at få de mange, som har lyst til at deltage i en contest, men som ikke har mod til at
gennemføre det, arrangerer vi en weekend d. 7-8 april. I denne weekend kører contesten
”King of Spain Contest”, hvor Tommy OZ5KG og Ryan OZ1BUR vil styre de som har
lyst til at være med. Betingelserne for testen er som følger:
Contest:
Dato:
Tid:
Arrangør:
Deltagere:
Frekvenser:
SSB:
CW:
Modes:
Klasser:
Rapporter:
Points:
Multiplier:
Final score:
Præmie:
Log:
Log Adresse:

Eller via mail:
Husk:

King Of Spain Contest 2001
7-8 April
Lørdag 18.00 UTC-> Søndag 18.00 UTC
Husk dansk tid: 20:00 -> 20.00!!!
URE /Union De Radiaficionadas Espana
Alle radioamatører på verdensplan er inviteret.
10-15-20-40-80 meterbåndene ifølge IARU region 1
3,600-3,650 / 3,700-3,800 / 7,045-7100 / 14,125–14,300 / 21,151–
21,450 / 28,255–29,200 MHz
3,500–3,560 / 7,000–7,035 / 14,000–14,060 / 21,000–21,080 / 21,120–
21,149 / 28,000–28,050 / 28,150–28,190 MHz
CW og SSB er separate contests og der forlanges separate logs
Single operator, multi operator (én station), SWL
Der anvendes RS(T) + QSO nummer begyndende med 001.
Spanske stationer sender RS(T) + provins bogstaver.
1 point pr. QSO. Samme station kan kontaktes én gang pr. bånd.
Kun QSO med spanske stationer tæller med.
Spanske provinser på hvert bånd (max 5*52=260)
Antal point*total antal multipliers.
Trofæ for vinder/klasse. Certifikat udstedes til alle deltagere med
slutpoints på 25% eller mere end vinderen i hver klasse.
Standardform med sammentællingsside indeholdende navn, call,
adresse, point, multiplier for hver bånd + sum. Logs modtaget uden
opsummering vil blive opfattet som check-log, der ikke tæller med.
URE, Contest Manager
Po-box 220
28080 Madrid
Spain
ure@ure.es
Logs skal være URE i hænde senest d. 8 maj.

Det er så meningen at Ryan fra sin bopæl vil vejlede operatørerne under testen. Tilmelding
kan ske til undertegnede eller til Ryan som kommer i afdelingen d. 5. april..
Leif / OZ2ADC
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Program
April
Torsdag
Lør/søn
Torsdag
Torsdag
Torsdag

5
7-8
12
19
26

Maj
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Juni
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Stumpeaften
URE-contest
Ingen klubaften pga. påske
Diskussion omkring contestgruppe
Klubaften

19.30
19.30
19.30

3
5
10
17
24
31

Foredrag om udbredelsesforhold
DX-møde, tilmelding senest d. 28/4 ved Alice
Klubaften
Fordrag om at lave hjemmesider
Klubaften
Klubaften

19.30
se OZ
19.30
19.30
19.30
19.30

7
14
21
28

Klubaften
Klubaften
Sidste klubaften inden sommerferien
Klubaften for de friske

19.30
19.30
19.30
19.30

Juli
I juli er der åbnet for dem der dukker op.
August
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lør/søn
Torsdag
Torsdag

2
9
16
18-19
23
30
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Planlægning af fyrweekend
Planlægning af fyrweekend
Klubaften
Fyrweekend
Planlægning af fieldday
Planlægning af fieldday
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