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Der er også andre muligheder for at kontakte os.
Hjemmeside:
E-mail:

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

Lokal frekvens:
Nyhedsudsendelse:
Klubaften:

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

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

OZ1JMO
Anker Sørensen
anker-oz1jmo@mail.tele.dk

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.

tlf.: 97 42 25 41
Kasserer:

OZ1JMO
Anker
anker-oz1jmo@mail.tele.dk

Sekretær:

OZ9ABC
9abc@oz.dk

Bestyrmedl.:

OZ1EUO
Leif
lvc@mail.tele.dk

Bestyrmedl.:

OZ7ABM
Finn
oz7abm@qrz.dk

Suppleant:

OZ2KMP
Karsten
oz2kmp@edr.dk

Jan

Postadresse
EDR Holstebro - OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro
EDR Holstebro
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Det første halve år
Så har vi rundet det
første halve år af
2004. Det kunne være på sin plads, at se
på hvad vi har lavet
om de mål vi satte
os, er opnået.
For at starte med grundlaget for det
hele, medlemmerne, kan det konstateres, at medlemstallet for 2004 er
25 + en i venteposition. Så det kan
der vel ikke ankes ret meget over. At
vi godt kan bruge flere skal der ikke
herske tvivl om. Det kunne vel tænkes, at med de tiltag vi har i gang, at
der kunne komme lidt flere med lyst
til at deltage i de forskellige projekter, vi har i gang.
Blandt disse projekter er der vor
campingvogn. Den er på nuværende
så langt i renoveringen, at gulvtæppet er klar til at blive lagt på. Når det
er sket vil OZ1HQL, Arne installere
borde så vi har noget at sidde ved.
Det sidste, der skal ske er, at vognen skal synes, så vi kan komme ud
at køre. Det første sted vi skal besøge bliver Bovbjerg Fyr til Fyrweekend i August. I den forbindelse
vil jeg lige oplyse, at tilmeldingen er
foretaget hos Anne-Grete, OZ3AE i
Ebeltoft.
For en ordens skyld skal oplyses, at
denne tilmelding skal ske senest 5.
Juni. Det er af hensyn til ferie m. m.
EDR Holstebro
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hos de berørte myndigheder. Kommer man for sent kan man ikke regne med, at få de nødvendige tilladelser. Det var et lille sidespring, bl.a.
for at gøre opmærksom på, at man
ikke blot tager ud til fyret og siger,
at man skal have oprettet en amatørradiostation for at kunne kommunikere med andre ligesindede fra hele
verden. De nødvendige tilladelser
skal være i orden. Jeg håber der
kommer mange forbi og hilser på. Er
det for at snakke i radioen eller bruge nøglen eller blot se hvad vi laver
skal alle være velkomne i weekenden 21-22 August.
Jeg tror nok, at jeg på hele bestyrelsens vegne kan sige at vi glæder os
til at præsentere vor Campingvogn.
Det var så lidt om den sag. Vi har
dog også lavet andre ting. Her tænker jeg på et PSK31 modem. Det er
OZ6SV, Svend der har arbejdet med
dette. (Se sidste side i bladet) Vi har
været samlet et par aftener i klubben
og fået lavet et par stykker, bl. a et
til klubbens radio. Det eneste der
mangler er en HF-antenne. Vi har,
som tidligere omtalt indtil flere gange, fået lov at sætte antenner op,
men grundet flere ting såsom manglende tid, et andet sted at placere den
bærende mast, + et par andre er det
indtil videre lagt på hylden. Det er
ikke glemt, men vi skulle jo også
gerne kunne bruge en sådan antenne.
Den skulle helst ikke kun hænge der
for et syns skyld.
OZ9HBO
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Jeg vil ønske alle inklusive familie
en god sommerferie, håber vi ses efter ferien med friske kræfter til Fyrweekend og Field-day.
OZ1JMO, Anker.

Forsidebilledet
På forsiden ser du holdet bag
forårets store .projekt.
Fra venstre er det OZ6SV,
OZ9ABC, OZ1HQL, OZ2KMP og
OZ1JMO.
Fotoet er taget af OZ7ABM.

Støtte til vores
Campingvogn
Campingvognen er nu ved at være
færdig. Derfor skal vi bruge penge
til syn og de materialer der er lagt
penge ud for.
På generalforsamlingen blev der lavet en liste over hvor meget den enkelte ville støtte med.
Den har Anker så kontakt ham venligst snarest muligt vedrørende indbetaling.
Hvis der er kommet flere til der har
lyst til at støtte OZ9HBO radiovogn
så kan det nåes endnu.
73 Jan OZ9ABC

EDR Holstebro

Side 4

3 Kvartal 2004

Fieldday 2004
Årets fieldday bliver ved Sir Lyngbjerg.
Vi skal have sammensat et hold til at
køre fieldday den første weekend i
September. Dvs 4-5 September.
Der er nogle forskellige opgaver der
skal løses før og under arrangementet.
Antenner - her er vi mere eller mindre på bar bund og skal have lavet
nogle selv. Vi skal bruge nogle der
har lyst til at lave nogle af disse eller
komme med gode råd og erfaringer.
Mad - da vores campingvogn indeholder et ganske fint køkken laver vi
selv vores egen mad vha Gas. Det er
både billigere og bedre end grillmad.
Har du lyst til at hjælpe eller komme
med forslag til menuen vil dette være velkommen.
Der skal sikkert skrælles kartofler og
snittes løg mm så det var måske noget for dig?
Opsætning af Campingvogn, antenner og generator. Er du dreven i at
klatre i træer eller bare god til at
holde en snor så kan vi
sagtens bruge en hånd. Der skal
trækkes antennekabler og stilles radioer op.
Operatører: Vi skal jo køre 24 timer
så vi får brug for en del operatører
og logfører.
Lad os få lavet en tidsplan der passer
ind i deltagernes weekend. Vi skal
OZ9HBO
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ikke drive rovdrift på nogle få så
hvis du reserverer
2-3 timer Lørdag og det samme
Søndag vil det være fint. Så sørg for
at dukke op udhvilet.
Og husk: det er altid dejligt at se
klubbens medlemmer til de arrangementer OZ9HBO deltager i.
Du er velkommen til at kigge forbi
og se hvordan det går uden at risikere at blive sat igang.
Alt opbakning vil blive værdsat.
Sidst i klubbladet vil du se datoer for
hvornår vi snakker Fieldday. Alle
tilbagemeldninger til mig
er velkomne
73 OZ9ABC, Jan

Campingvogn
Som omtalt tidligere, er vi godt i
gang med at ”modernisere” Campingvognen. Vi er nu kommet så
vidt, at gulvtæppet er lagt på, så vi
mangler egentlig kun det sidste, Sådan er det jo altid, det er altid det
sidste der mangler. Spøg til side. Jan
og jeg havde en lille snak om i hvilken rækkefølge vi skulle ordne det
sidste. Vi fandt så ud af, at det måske ville være bedst, om vi fik vognen indregistreret først. Det skyldes,
at synshallernes personale holder
sommerferie og vi skulle nødig rende i et problem med at få den synet.
Jan ville så tage en snak med
OZ6SV om dette og endvidere en
EDR Holstebro
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snak med OZ1HQL, så det kan ordnes på en smertefri måde.
Jeg vil gerne i denne forbindelse
minde om, at klubben har planlagt
en indvielse af Campingvognen d.
12 August. Stedet er ikke fastlagt
endnu, det vil blive bekendtgjort ved
en ekstraordinær nyhedsudsendelse
mandag d. 2 August kl. 1900, og
første klubaften Torsdag d. 5 August. Der vil være en HF radio og en
VHF radio i gang, så der skulle være
mulighed for at
snakke
med
udenbys stationer. Der vil også
være mulighed
for en ristet pølse
og en vand. Vi
håber at se en hel masse mennesker
til dette arrangement, så vel mødt i
det grønne.
Jeg vil lige minde om, at klubben
gerne modtager et bidrag til Campingvognen. De der har tegnet sig ,
og naturligvis alle andre, bedes indsætte beløbet på vor Bankkonto i
Vestjysk Bank 7600 4062862. For
at jeg kan finde ud af hvem og hvad
må jeg bede jer om at I tilføjer Call
og CAMP. Skulle der være nogle
som ikke vil have deres Call med er
det naturligvis ok, husk blot at skrive CAMP. Det var så lidt om Campingvognen. Håber vi ses til indvielsen et eller andet sted her i nærheden. Vel mødt.
OZ1JMO, Anker.
OZ9HBO
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Besøg hos Hamday
OZ9ABC
var
sammen
med
OZ2KMP og OZ6SV taget til Hamday i Esbjerg. Vejret var ikke det
bedste men arrangementet der blev
holdt på OZ5ESB's QTH var bestemt værd at besøge.
Klubberne bag Hamday er Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) i Ribe, Give og Omegn, Herning og Esbjerg.
Udover
et
pænt antal af
udendørs
stande med
alt muligt grej
og
komponenter var der også Auktion der blev
holdt indendøre.
Den helt store grill var tændt op og
store lækre pølser, sandwich's og
sodavand kunne købes til Amatørvenlige priser og nydes i et stort telt
med bænke og borde.
Vi blev også vist rundt i OZ5ESB's
lokaler hvor Radiorum, mekaniske
værksteder og depoter virkelig imporende os.
Man kunne se at der lå mange timers
arbejde bag, men belønningen var
til gengæld at det var nemt at stille
det helt store Contest grej op på få
timer!
Vi fik mange gode ideer. Blandt andet en overspændingssikring til
Fieldday der slår fra hvis spændinEDR Holstebro
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gen ud af generatoren bliver for høj.
OZ6SV har allerede efterbygget et
eksemplar som er afprøvet og klar til
brug!

Derudover var der også inspiration
til en letvægts gittermast som vi måske skulle overveje som et bygge
projekt til Efteråret hvis der er nogle
der har lidt mekanisk snilde.
73 de OZ9ABC, Jan

Oprydning i klubben
Den 25. september kl 13.00 har vi
oprydning i klubben så der kan se
lidt pænt ud til efterårets aktiviteter
og foredrag.
Der skal støvsuges, tørres støv af,
smides overskydende elektronik ud
og sættes på plads.

OZ9HBO
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Fyrtårns/fyrskibsweekend
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Ny antenne!

Tiden render hastigt, og vi nærmer
os vor årlige tur ud til Bovbjerg Fyr.
Denne finder sted lørdag og søndag
den 20., 21. og 22. august med opsætning af antenner om fredagen. I
år har vi vor egen, og som Anker har
beskrevet andet steds i bladet, nyrestaurerede campingvogn. Det bliver
virkeligt spændende.
Der er sket den ændring siden sidst,
at fyret er blevet automatiseret – det
vil sige uden fyrmester og frue –
men det skulle jo ikke betyde det
helt store for vore antenner og øvrige grej. Det plejer at være en sjov
udflugt, hvilket inkluderer godt vejr,
og som regel har vi en masse mennesker, der gerne vil snakke med os,
både i æteren og blandt de mange
tilskuere. Så hvis I på nogen måde
kan få nogle timer fri, er I hjerteligt
velkomne. Det foregår på den sjove
måde – der er ingen tidsplan – I bestemmer selv, hvor længe I vil sludre med hele verden.
Der vil blive aktivitet fra radiokøkkenet, lyder det fra højest pålidelige
kilde, og Anker har lovet, at der vil
være modulationsolie – også kaldet
P35 – i nærheden.

En aften i foråret var xyl og undertegnede en tur i Struer til god mad
og musik på Enggården. Meteorologerne havde lovet frisk vind til kuling fra sydvest, men intet, der skulle
kunne være af fare for zeppantennen, så den blev ikke halet ned
og tøjret.
På vej hjem fik jeg betænkelige miner, for lige uden for Struer lå der en
væltet campingvogn, og vinden ruskede sådan i bilen, at xyl og jeg fik
minder om en tid med en VW-boble.
Det var ikke muligt at køre mere end
60 km i timen.
Ved hjemkomsten viste det sig, at
antennen var blevet halveret. ”Hønsestigen” var intakt, og fra at være
en midtpunktfødet antenne, er det nu
en endepunktfødet zepp. Den kan
varmt anbefales, gode rapporter er
modtaget, og hvad – vi er vel eksperimenterende – eller hvad!
Vy 73 de OZ1EUO, Leif.

Vy 73 de OZ1EUO, Leif.
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Program
August
Torsdag
5
Torsdag
12
Torsdag
19
Weekend 21-22
Torsdag
26

Første klubaften efter ferien
Indvielse af campingvognen
Klubaften
Fyrweekend
Antenne aften

19.30
19.30
19.30

Klubaften, fieldday planlægning
Fieldday
Klubaften
Klubaften
Klubaften
Oprydning i klubben
Klubaften

19.30

19.30

September
Torsdag
Weekend
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag

2
4-5
9
16
23
25
30

19.30
19.30
19.30
13.00
19.30

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