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OZ9HBO får ny QTH!
Fra april lejer OZ9HBO nye klublokaler i Måbjerg sognegård.
Vi får 2 værelser samt køkken og toilet til rådig, som vi skal have gjort
indflytningsklare i løbet af foråret. Tanken er, at det ene værelse skal bruges som
radiorum og det andet værelse til andre aktiviteter.
De nye lokaler ligger lige op til en fodboldbane samt høje træer, så mulighederne
for at eksperimentere med antenner er tilstede.
Den 12 Maj kan du komme med ud og se de nye faciliteter. Vi mødes derude kl
19.30 og planlægger hvad der skal gøres.
73 Jan OZ9ABC

www.oz9hbo.mira.dk
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Anker OZ1JMO's formands-beretning fremlagt
på EDR Holstebros generalforsamling den 24.
februar 2005.
Det er jo sikkert altid sådan, at når
man kigger sig tilbage på året der
er gået, vil tankerne nok
koncentrere sig om de mål, og de
ønsker, man satte sig ved årets
begyndelse. Det er vel for de
fleste sådan, at man sætter sig
nogle mål for fremtiden, om disse
så bliver omsat til virkelighed er så op til den eller de
personer, der har formuleret disse mål og ønsker.
Det absolut største mål har været, at få
Campingvognen gjort køreklar, så vi kunne få et fast
udgangspunkt for vore aktiviteter ved Field-day, Fyrweekend og 2 m- aktivitetstest. Jeg synes, at disse
mål er nået. Vi begyndte med 2 m aktivitetstesterne
fra Præstbjerg plantage første tirsdag i oktober og
fortsatte i november og december. Efter OZ nr. 2,
2005 har vi fået en 7. plads med 82910 points. Det
mener jeg er et godt resultat, når man ser på hvor
mange gange vi har deltaget.
Det mener jeg lover godt for det kommende år. At vi
ikke kan gøre os store forhåbninger om at komme
helt til tops må vi jo nok se i øjnene, men en plads i
den øverste ende skulle nok være indenfor
rækkevidde
En anden ting, der taget op, er vort nye kvartalsblad.
Vi har i bestyrelsen haft en snak om bladets layout,
om vi kunne gøre det lettere og nemmere at redigere.
Den nemmeste måde var at ændre det fra størrelse

A5 til A4. Det gør, at det bliver meget lettere, at få,
eksempelvis billeder, indpasset i teksten. Når vi nu var
i gang, kunne vi lige så godt give bladet et nyt navn,
så der var en lille intern konkurrence (uden præmier)
om et andet navn. Det blev så det navn, som alle nu
har set på det første nummer i 2005. Jeg kan her
oplyse, at bladet har fået meget ros for den måde der
er lavet på.
At der så. trods flere korrekturlæsninger, alligevel er
sluppet et par (tre) fejl (datoer i marts) med plus, at
der i det hele taget ikke er nævnt et ord om 2 m
aktivitetstest må siges at være for dårlig. Jeg vil ikke
laste andre end bestyrelsen for det skete. Det er
sådanne ting der ikke må ske, så vi håber det ikke
gentager sig.
Jeg vil også her gerne sige, at jeg ikke går ind for en
”enevældig” formand, der vil bestemme alt.
Tværtimod er min hensigt, at delegere så meget som
muligt ud til andre, der måske har mere forstand på
ting og sager, end jeg selv har. Der kan måske være
nogle der synes, at det er noget pjat at gøre det på
den måde, dertil kan jeg kun gentage, at jeg ikke er
en ”enevældig” formand. Jeg går ind for et
demokratisk styre, derfor.
Jeg vil også gerne byde de nye medlemmer
velkommen i klubben. Det er dejligt, at se nogle nye
ansigter. Lad os håbe, at der kan komme nogle flere
vi kan dele vore oplevelser med.
Jeg kunne nok omtale andre ting vi har beskæftiget
os med, men lad det blive dette, vi skal jo også være
færdige. Med håbet om et godt 2005 vil jeg sige tak
bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år, tak til
medlemmerne for opbakningen til vort arbejde, håber
på samme, måske mere, i det kommende år.
OZ1JMO, Anker.

OZ9HBO’s E-mailliste
Som du måske allerede har opdaget, har OZ9HBO oprettet
en e-mailliste for dem, der gerne vil modtage CQ
Vestjyden elektronisk i stedet for papirudgaven. Hvis du
ikke har tilmeldt dig listen, kan du gøre det enten ved at
skrive dig på listen i OZ9HBO eller ved at sende en e-mail
til info@oz9hbo.mira.dk.
Indholdsmæssigt er der ikke nogen forskel mellem den
elektroniske og den trykte udgave - men hvor
papirudgaven er i sorthvid som hidtil, er den elektroniske i farver. Hvis du er tilmeldt e-maillisten, vil du
modtage en e-mail med en henvisning til CQ Vestjyden nogle dage før papirudgaven er er klar. Endvidere er
du med til at reducere OZ9HBO’s portoomkostninger.

EDR Holstebro
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Den 14. april kl 19.30 kommer Per Bitsch, OZ9CX og fortæller om Radiokommunikation i Afghanistan og andre brændpunkter.
Per fik licens som 17 årig og er uddannet Radiomekaniker og derpå
Elektroniktekniker. Han har arbejdet 14 år i forsvaret med Radio, Data og
Satellit kommunikation (NATO SATCOM).
Han har arbejdet næsten 14år hos Ericsson med telefoncentraler, IP og
Support - med en del "rejseri".
Per
har arbejdet på Thule Air Base som Quality Controller på alt
elektronikken i Lufthavnen, og også været et smut på Maldiverne med radiodata kommunikation på kraftværker og i Afghanistan, hvor han arbejdede
med alt der kunne "snakkes i."
I dag arbejder han igen hos Ericsson med bla. bredbånds ADSL++
Foredraget varer ca 2timer og omhandler:
Radiokommunikation i Afghanistan, Irak og Afrika
Satellitkommunikation
Microbølge links
UHF og VHF
HF email, (tracking af køretøjer via HF)
Professionel HF - lidt historie fra Thule Air Base
Fokus vil være på HF, - og der vil blive vist nogle slides, billeder - samt
sikkert en masse snak...
Foredraget er åben for alle interesserede og der er kaffe på kanden samt
kage til amatør venlige priser.
73 Jan OZ9ABC

Det flade billedrør
Mange vil sikkert mene, at billedrøret er ved at uddø. Udviklingen inden for fladskærme er
gået hurtigt de sidste par år, og priserne på både flade computermonitorer og fladskærmstv er faldet betragteligt. Det er nu muligt at købe et mellemklasse tv uden billedrør til
omkring 10.000 kroner, hvilket langtfra var tilfældet for to år siden.
Derfor var det også med nogen overraskelse, da jeg for nylig så en reklame i et elektronikmagasin for et nyt billedrør fra LG.Philips. Røret er et 32” WideScreen Real Flat SuperSlim billederør, der måler
ca. 30 % mindre i dybden end et sædvanligt billedrør.
Et tv, der anvender det nye rør, forventes at få en dybde på ca. 38 centimeter, hvorimod tv’et ville have haft en
dybde på omkring 54 centimeter, hvis et traditionelt billedrør var blevet anvendt. Det vil give muligheder for et
fladere og smartere design, samt bibeholdelse af den gode billedkvalitet fra billedrøret, til en attraktiv pris.
Derudover vil udgifterne til emballage og specielt transport blive reduceret pga. tv’ets mindre volumen.
Læs mere på http://www.lgphilips-displays.com.
EDR Holstebro

73 Karsten OZ2KMP
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Selvom kalenderen indikere, at foråret lige er begyndt, kan det være en kold fornemmelse at
køre 2m aktivitetstest. OZ1EUO fortæller her om testen den 1. marts.
Vi var tirsdag den 1. marts ude på
Præstbjerg Rasteplads og havde
vel forventet en lun forårsaften at
køre kontest i, men det var det
langtfra.
Dagene op til den 1. marts var en
vinter af den type, vi kan forvente i
slutningen af februar. Jeg kiggede
længe på DR1´s vejrrapporter og
var efterhånden sikker på, at
tirsdag ville blive den luneste dag,
uden at det af den grund ville blive
med forår i luften. 6 SV, Svend og
jeg havde været ude på gården
nær
Sørvad
og
afleveret
generatoren
og
undertegnede
havde fået at vide, at nu gør du
sådan og sådan, så skal den nok
gå i gang med det samme, hi!
1ZD, Nikolaj i sin bil og 7 ABM,
Finn hentede mig standsmæssigt
på bopælen og sammen fik vi
hentet campingvognen og kørt ud
til Præstbjerg. Antennen blev
samlet og rejst, og diverse
bekymringer
om,
hvorvidt
antennefoden kunne komme i
jorden, blev gjort til skamme - der
lå et godt lag sne, og nedenunder
var
jorden
faktisk
blød.
Generatoren startede som en
svedske, og det komplicerede

virvar af ledninger til diverse
stationer blev under Nikolajs og
Finns
kyndige
hænder
sat
sammen, så vi kunne være klar til
start. 1HQL, Arne var kommet lige
ved den tid, antennen skulle
rejses, og han havde medbragt
smagsprøver på eget hjemmebag!
Nu er det jo altid spændende, om
der
er
radioforhold,
og
undertegnede var efter de første
20 minutter ved at blive i tvivl om
egne evner, for vi kunne kun lave
4 - fire - kontakter i dette tidsrum.
Nikolaj kom til, og efter yderligere
10 minutter begyndte der at ske
noget,
og
vores
normale
succesrute til Holland og Belgien
begyndte at åbne. Vi fik at vide, at
vi var en fin radio 5ér i Belgien, og
Finn fik travlt ved computeren.
Det er altid noget særligt at være
bænket i radiovognen. Der vanker
nogle lækre pølser, signeret
Nikolaj. Der er varme i vognen, og
denne 1. marts med minus 4,7
udenfor er det ekstra nødvendigt.
Scoren når hen ad de sene
aftentimer op på 39.000 points,
hvilket vist er det højeste
nogensinde.
Men, hov, jeg har da vist glemt
den længste qso. Den stod Svend,
OZ6SV, Svend da for. Helt fra
Puerto Rico på Gran Canaria, hvor
han og fruen havde forlagt
residensen. Sven skulle da lige
vide, om alt nu var gået, som det
skulle, og det kunne Nikolaj
berolige ham med. Men en EA8
tæller nu kun, når det er på 2
meter, og ikke som her på
mobilos!
Vy 73 de OZ1EUO, Leif.

EDR Holstebro
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Velkomst
Generalforsamlingen startede kl. 19.40 med valg af dirigent. Valget faldt på
Martin OZ3MC der enstemmigt blev valgt. Første job var at konstatere, om
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dette var tilfældet, da der var indkaldt
rettidig i januar-nummeret af OZ samt endvidere i klubbladet CQ Vestjyden.
Herefter gav Martin ordet til Anker OZ1JMO for at han kunne aflægge sin
beretning om året, der var gået.
Formandens beretning
Anker så tilbage på de mål, som vi satte os for et år siden: Det største mål, som
vi har nået, er at ombygge campingvognen til radiovogn, der kan bruges til
arrangementer såsom
fieldday, fyrweekend og 2 meter-contester.
Vi startede med at deltage i 2 meter-contesten i oktober måned 2004 og
opnåede her et pænt resultat. Alt dette tyder godt for fremtiden i OZ9HBO.
Kvartalsbladet er blevet fornyet og har fået nyt layout samt navn. Ved at gå fra
A5 formatet, der har været anvendt i mange år, til det nye A4 format, er det
blevet meget nemmere at lave bladet. Bladet fik samtidig det nye navn CQ
Vestjyden.
Anker omtalte også den måde, som han har valgt at været formand på: Ved at
give plads til alle, som derved fælles kan bidrage til vores forening.
Afslutningsvis bød Anker velkommen til nye medlemmer, og han takkede
bestyrelse og medlemmer for det forgangne år.
Der var følgende mindre bemærkninger til formandsberetningen:
OZ2KMP; takkede Anker for det gode arbejde, som han udfører som formand.
OZ6SV; godt klubblad, omtalte mulighed for en korrekturlæser.
OZ7ABM; med årets (2005) to første 2 meter-contest, som vi har deltaget i,
ligger vi på en 3. plads.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Det reviderede regnskab
Anker gennemgik regnskabet for år 2004. Der var et lille overskud på projektet
med ombygningen af campingvognen på 146 kr. Udover dette har OZ9HBO haft
et overskud på 510 kr. Der har været bidrag til OZ6PAC på 925 kr., hvilket får
OZ6PAC kontoen op på 2190 kr. pr. 31/12 2004.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde her et forslag om kontingentforøgelse på 25 kr. For 2006.
OZ7ABM forklarede årsagen og om forholdet mellem indtægter og udgifter, og at
det forventes, at vi får en huslejestigning til næste år (2006).
Dette blev diskuteret af forsamlingen og resulterede i, at OZ3MC foreslog, at man
ændrede stigningen til 50 kr. i stedet. Han tilføjede, at andre afdelinger ikke har
mistet medlemmer ved at hæve kontingentet.
Afstemning om et kontingent på 300 kr. for næste år blev enstemmigt vedtaget.
EDR Holstebro
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Valg til bestyrelsen
Følgende poster var på valg: sekretær, kasserer, suppleant og revisor
OZ9ABC ønskede ikke genvalg som sekretær.
OZ7L modtog genvalg som revisor.
OZ2KMP blev foreslået som sekretær. Han accepterede og blev valgt.
OZ7ABM ville godt overtage kasserer-jobbet fra Anker. Han blev valgt.
OZ9ABC blev valgt til at overtage OZ7ABMs bestyrelsespost.
OZ5AFH blev valgt til suppleant.
Eventuelt
Ordet var frit.
OZ4AL nævnte, at vi er blevet tilbudt en printboremaskine.
OZ2KMP fortalte om E-maillisten og sendte en liste rundt, som medlemmerne kunne skrive sig på.
OZ7ABM spurgte om aktiviteter, hvad vil medlemmerne gerne have, hvad kan vi tænke os. Han nævnte
rundvisning på Vestas. OZ4AL foreslog en liste, hvor vi skriver ideer på.
OZ3MC syntes, at campingvognen er et godt aktiv, der skaber aktivitet.
OZ9ABC fortalte om vores søgning efter nye klublokaler. Det er en langvarig proces.
OZ3MC vedr. aktivitetstester mangler han hjælp til ombygning af to stk. Ermes-sendere. Én er til Skive og én er
til Holstebro.
OZ6SV efterlyste en liste med gode ideer / konstruktioner til at have i klubben.
Afslutning
OZ3MC takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20. 30

Danmark bliver mobilt
Pressemeddelelse fra ITST
- Det bliver igen understreget i den nyeste telestatistik, at Danmark er en førende it-nation. Der er nu næsten
lige så mange mobilabonnementer i Danmark, som der er indbyggere. Knap 5,2 millioner mobilabonnementer
ved udgangen af 2004 svarer til, at 95% af indbyggerne har et mobilabonnement, siger videnskabsminister
Helge Sander.
I løbet af 2. halvår 2004 er antallet af mobilabonnementer i Danmark steget med 300.000. En fjerdedel af
nettotilgangen ligger på tredje generations mobiltelefoni (3G), hvor der nu er 125.000 abonnementer, der kan
udnytte den større båndbredde til forskellige mere avancerede tjenester end de traditionelle taletjenester og
SMS'er. Kun selskabet "3" udbyder indtil videre 3G mobiltelefoni.
Men også brugen af det traditionelle 2G-net er blevet mere avanceret. I takt med at flere og flere
mobilabonnementer kan bruges til dataoverførsel, er mængden af overførte data til eller fra 2G mobiltelefoner i
2. halvår 2004 steget med 128% i forhold til 1. halvår 2004.
Til gengæld er udbredelsen af fastnettelefoni faldende. Ved udgangen af 2004 var der kun 2,5 millioner
almindelige telefonabonnementer i Danmark. Der er således mere end dobbelt så mange mobilabonnementer
som traditionelle fastnettelefoni-abonnementer.
Udbredelsen af bredbånd stiger fortsat. I løbet af det seneste halve år er der kommet 100.000 nye
bredbåndsforbindelser, alene i form af DSL- eller kabelmodem. For DSL-forbindelsernes vedkommende har
langt over halvdelen af nettotilvæksten været på de højeste kapaciteter, dvs. over 1 Mbit/s. Denne tendens
mod "bredere bredbånd" satte ind allerede i 1. halvår 2004.
De nævnte tal kan udledes af "Telestatistik - 2. halvår 2004", som IT- og Telestyrelsen har offentliggjort på
www.itst.dk.
EDR Holstebro
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På opfordring kikker Martin OZ3MC tilbage på
Vildsundmødet.
Vildsund mødet er jo årets første sammenkomst for
radioamatører. Jeg mener mødet har været gennemført i
snart 25 år, og lige sålænge man har haft
samarbejdsaftaler
klubberne
imellem
her
i
Nordvestjylland. Jeg har ikke været med i alle årene, kun
de sidste 8 -10 år. De møder jeg har deltaget i har alle
været nogenlunde ens fra gang til gang. På det sidste er
der nok flere der har ønsket nye tiltag til mødet, men må
nok også sande at at bryde med gamle traditioner er nok en prøvelse. Men lidt nyt i år var der dog i mindre
omfang. Her kan jeg nævne loppemarked hvor hver enkelt amatør
kunne have sig en stand. Enkelte havde benyttet sig af dette i år. lige
nu er mit indtryk at der til næste år er flere der vil benytte dette.
Formålet med loppemarked er at få lidt mere snak om tingene og ikke
have en auktion er bliver uoverskuelig lang, som vi har set et par
gange.
Sidste år lavede vi det sådan at man fik et købenummer til auktion og
kunne afregne ved kassen bagefeter. Dette blev udvidet lidt i år da
alle salg blev indtastet i et regneark. Da sidste emne var solgt kunne
der afregnes omgående.
Mødet vi netop har afholdt er nok det største jeg har været med til.
Der blev solgt næsten 100 callmakater. Og der var besøgende fra hele
kredsen fra Esbjerg til Ålborg. Der var præmier for ialt 2500 kr. på
callmakater + en
mængde varer til
auktion direkte til
den
fælles
klubkasse. Så der kan igen næste år blive penge til
præmier. Kroen er bestilt til sidste lørdag i Februar. Vi har
aftalt menu og pris med kromanden til de sædvanlige
lave priser.
Har du et emne der vil få endnu flere til at møde op til
mæste års møde så giv det til klubens formand så tager
han det med til næste samarbejdsmøde på Mors så
tilpasser vi det her.
vy 73 de OZ3MC Martin.

Radar today, Microwave Journal
I januar-udgaven af HF-tidsskriftet Microwave Journal ser man i artiklen ”Radar Today” tilbage på udviklingen
inden for radarer igennem de sidste 20 år. Hvis man har en fortid inden for det militære område eller blot
interesserer sig for disse overvågningsteknikker, vil man sikkert finde artiklen interessant.
Du kan finde tidsskriftet i OZ9HBO eller læse det online i arkivet på Microwave Journals hjemmeside.
http://www.mwjournal.com
EDR Holstebro
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Så er der atter ved den tid, hvor vi skal til at finde ud af, hvor og hvad vi skal til vor årlige sommerfest. Vi har
jo før lavet et arangement udenfor vort klublokale, så det har vi tænkt at gøre igen. Denne gang har vi
muligheden for virkelig, at kunne lave noget udenfor klublokalet.
Vi vil holde vor sommerfest ved Tvis Mølle, samme sted som vi holdt indvielse af Campingvognen.
Når vi nu har vognen skal den også bruges. Den kan jo rent faktisk også bruges til andet end at køre radio i,
så jeg håber at se en masse glade radioamatører med XYLèr, så vi kan få en god grill-aften ud af det. Vi
regner med at grille en masse pølser med brød. Skulle der være nogle der ikke kan lide pølser, er det
selvfølgelig tilladt at tage noget andet med, det er op til hver enkelt at tage stilling til. Der vil være øl og vand
til maden. Vi kan sikkert også fremtrylle en kop kaffe skulle der være ønsker i den retning.
Vi har allieret os med Voldborgs efterfølger for at sikre det bliver godt vejr denne aften. Skulle det svigte har
vi et fortelt, som kan monteres, så vi forhåbentlig kan sidde i tørvejr.
Velkommen til Sommerfest d.23/06/2005.
OZ1JMO, Anker.

HamDay
HamDay (radioamatørernes dag) er navnet for et
fælles arrangement, som afholdes af EDR
lokalafdelingerne i Ribe, Give og Omegn, Herning
og Esbjerg.
Hoved ideen med denne dag, er at mødes med
andre teknikinteresserede på en dejlig forårsdag,
til loppemarked og auktion over nyt og brugt
grej, samt at mødes med nye og gamle venner,
til et par hyggelige timer. Arrangementet afholdes
på området omkring Gammelby Fritidscenter i
Esbjerg, og der er selvfølgelig fri adgang for alle.
Vi håber at rigtigt mange synes om vores ide også i 2005, og DU er meget velkommen til at
komme, se, købe, eller sælge.
På gensyn i 2005 til HamDay - lørdag d. 21. maj, http://www.hamday.dk

EDR Holstebro
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April
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

5.
7.
14.

Torsdag
Torsdag

21.
28.

2 meter aktivitetstest
Klubaften
Foredrag ”Radio kommunikation i
Afghanistan og andre brændpunkter
St. Bededagsferie / klubben lukket
Gennemgang af 2 meter log-program

17.00
19.30

Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

3.
5.
12.
19.
21.
26.

2 meter aktivitetstest
Kr. Himmelfart / klubben lukket
Besigtigelse af nye klublokaler
Virksomhedsbesøg hos Vestas
HamDay 2005 i Esbjerg
Klubaften

17.00

Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

2.
7.
9.
16.
23.

Klubaften
2 meter aktivitetstest
Klubaften
Klubaften
Sommerfest ved Tvis mølle

19.30
17.00
19.30
19.30
19.30

19.30
19.30

Maj

19.30
18.30
10.00
19.30

Juni

Praktiske oplysninger
EDR Holstebros bestyrelse
Formand
OZ1JMO, Anker Sørensen
anker-oz1jmo@mail.tele.dk
tlf.: 97 42 25 41
Sekretær
OZ2KMP, Karsten Povlsgaard
oz2kmp@qrz.dk
Kasserer
OZ7ABM, Finn Holmegaard
oz7abm@qrz.dk
Bestyrelsesmedlem
OZ1EUO, Leif Christensen
lvc@mail.tele.dk

EDR Holstebro

Bestyrelsesmedlem
OZ9ABC, Jan Hynneke
9abc@oz.dk
Suppleant
OZ5AFH, Eric Bach
ericbach@mail.tele.dk

Hvis du har ideer, forslag, spørgsmål eller kritik, er
du velkommen til at kontakte en af nævnte
personer.
Kunne du tænke dig at skrive en artikel til CQ
Vestjyden, høre vi også meget gerne fra dig.

2. kvartal 2005

