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I oktober startede klubben et D-licens kursus med 3 medlem-
mer som deltagere.
Desværre faldt ret hurtigt 2 fra, og der var risiko for, at kurset 
måtte stoppe.
Heldigvis kom der efter nytår fl ere til, så holdet nu var oppe på 6 
deltagere, hvor dog én allerede havde licens.
Med OZ6JI Jørn og OZ5WT Bent som lærere fortsatte kurset til 
den 8. april, hvor der af Esbjerg afdelingen i samarbejde med IT- 
og Telestyrelsen var arrangeret prøver for radiomatører. Esbjerg 
afdelingen stillede lokaler til rådighed for prøverne.
Alle 5 medlemmer her fra klubben bestod, heraf følgende 4 med 
en D-licens:

 OZ0ABK Arne Bo Kristensen
 OZ0HD Kim Pedersen
 OZ8SM Ole Mathiesen
 OZ9CL Carsten Lassen

og én bestod med B-licens:

 OZ1MPE Mads Pedersen

Klubben ønsker alle vore nye medamatører hjertelig tillykke med 
licensen og håber de må få mange gode og lærerige år med vor 
herlige hobby.

Tillykke Tillykke
OZ3VB

Tillykke
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Med dette blad er der foruden den 
sædvanlige aktivitetsplan på midtersi-
derne indlagt aktivitetsplanen for det 
kommende år frem til sommerferien 
2009.
Når vi planlægger et helt år frem, kan 
der nemt opstå uforudsete problemer, 
der medfører ændringer i programmet.
Skulle dette ske, vil der på vor hjemme-
side blive givet besked om ændringen, 

Ny aktivitetsplan
ligesom der vil blive ophængt en opda-
teret aktivitetsplan i klubben.
Er ændringerne inde i næste kvartal, vil 
aktivitetsplanen i bladet være rettet.
Bestyrelsen håber på medlemmernes 
forståelse, hvis ændringer skulle opstå.
Benyt aktivitetsplanen for hele næste år 
til at sætte kryds i kalenderen ved de 
vigtige aktiviteter, du absolut vil deltage 
i.

Bestyrelsen

Af hensyn til vore nye amatører er der 
planlagt et lille kursus ”QSO-teknik”.
Det bliver mandag den 25. august og 
mandag den 8. september 2008.
Her vil de gamle rotter give deres er-
faringer videre om, hvordan en normal 
QSO bliver afviklet.
Man vil komme ind på opkald og besva-
relse af opkald, samt hvad en standard 
QSO skal indeholde.

QSO-teknik
Ligeledes kommer vi ind på forskel-
len mellem simplex QSO og brugen af 
repeatere.
Foruden alt dette i teori vil der også 
blive tale om praksis, hvor deltagerne 
selv skal køre en QSO med vejledning i 
baggrunden.
Vi håber på denne måde, at vore nye 
amatører kommer hurtigt i gang og fri 
for begyndernervøsitet.

OZ3VB
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Torsdag den 11. september 2008 kl. 
19.00 besøger vi fi rmaet PRESSALIT i 
Ry.
Firmaet blev startet i 1954 og fremstil-
ler hovedsaglig toiletsæder i plastic og 
træ, men også andet udstyr til badevæ-
relset.
To snedkere ansat i et fi rma i Esbjerg 
kom 2 år tidligere på idéen ved et 
tilfælde. En limpotte væltede, og limen 
løb ned over en varm radiator og ned i 
noget savsmuld på gulvet og størknede. 
Pludselig var et nyt materiale opstået.
Firmaet startede ganske småt i 1954, 

Virksomhedsbesøg PRESSALIT
men er støt vokset gennem årene.
Et designerfi rma kom i 1966 med et 
forslag til fremtidens toiletsæde, og det 
er nu blevet til hovedproduktet.
Toiletsæderne fremstilles i fl ere former 
og i mange forskellige farver. Man kan 
også få et sæde med ”Soft Close”.
Det skal nok blive meget interessant at 
se en sådan moderne produktion.
Der startes samlet fra klubben kl. 18.00.
Tilmelding skal ske på liste ophængt i 
klubben eller på vor hjemmeside www.
oz6hr.dk senest torsdag den 4. septem-
ber.

OZ3VB

Software Defi ned Radio
I den netop afsluttede sæson har vi i 
klubben beskæftiget os en del med em-
net SDR. Flere har bygget SDR’ere til 
brug sammen med computeren, og der 
har været demonstration af prof-ud-
styr (SDR-1000 fra Flex-Radio). Tak til 
OZ5AGK, Flemming for en interessant 
og oplysende demonstration.
I den kommende sæson har aktivitets-
udvalget afsat foreløbig fi re mødeafte-
ner til SDR-aktiviteterne 18/8, 4/9, 9/10 
samt 6/11 således, at der er mulighed 
for at arbejde videre med projekterne. 
Oplagt er at udbygge modtageren med 
en senderdel, men også en DDS-VFO 

vil nærmest være et must i denne 
sammenhæng. Men også andre ”tilbyg-
ninger” vil kunne komme i spil. (fi ltre, 
kalibreringsenheder mv.).
Da udviklingen på området går meget, 
meget hurtigt, vil vi på første mødeaf-
ten (18/8) forsøge at præsentere, hvad 
der siden sidst er sket på SDR-fronten. 
Herefter vil vi i fællesskab beslutte, om 
der er interesse/grundlag for byggepro-
jekter.
Velkommen til alle interesserede. Det 
er ikke nødvendigt med forkundskaber 
inden for området.
Vi ses 18. august kl. 19.30.  

Aktivitetsudvalget
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Åbningstid: 19.00–22.30  Aktiviteter starter kl. 19.30

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på

Klubmøder og arrangementer
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0  Weekendmøder: Fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 22.00.

å hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.

Sommerlukning
Afdelingen holder sommerferie fra søndag den 22. juni 

til søndag den 17. august 2008, begge dage inklusive.
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Regler til weekendmøder

OZ6HR sommerudfl ugt
Lørdag 14. juni 2008
Vi prøver noget nyt; vi indleder med 
en deltagerliste. Hold 1: OZ3VB Viggo, 
OZ6JI Jørn og OZ1MPE Mads. Hold 2 
og 5: OZ1GRL Arne, Marianna, Martin 
og OZ1HPE Arne. Hold 3: Karsten 
Lund, Erik og Birte. Hold 4: OZ0ABK 
Arne og OZ0HD Kim. Der var jo ikke 
for mange tilmeldte og allerede inden 
vi forlod Kilden, Kildegade 8, var der 2 

mindre end forventet tilmeldt, hvorfor 
hold 2 og 5 blev slået sammen. Vi kom 
fi nt af sted,. Vi var noget optaget af, 
hvordan vejret ville blive, men bortset 
fra en kraftig byge nede omkring Vejle 
(man undres, hvordan folk bare tonser 
af sted, i kraftig regn, uden at ænse, at 
vejgrebet kan være alvorlig reduceret, 
efter lang tids tørke og så pludselig 

Efter sommerferien går vi tilbage til at 
have weekendmøderne kørende fra 
fredag til lørdag.
Et uddrag af reglerne fi ndes herunder. 
Reglerne er allerede udleveret til nogle  
medlemmer og ellers hænger de i 
lokalerne.

Kun medlemmer og betalende 
gæster har adgang.
Gæster betaler 50 kr.
Indgangsdøren skal være låst fra 
fredag kl. 22.00 til lørdag kl. 9.00.
Der opsættes en ringeklokke, så 
man kan få fat på nogen i loka-
lerne.

•

•
•

Det er naturligvis ikke tilladt at 
drikke øl eller alkohol.
Drikkevarer skal købes i klubben.
Lørdag kl. 22.00 slutter weekend-
mødet og ALLE hjælper med at 
rydde op og gøre rent.

På gensyn efter sommerferien!

På bestyrelsens vegne
Mads Pedersen

•

•
•
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regn), havde vi næsten perfekt vejr hele 
dagen. Vinden var til tider lidt voldsom.
Hvor er Arne Lund - sent på den, så 
100m før Tørskind Grusgrav fi k jeg 
endelig overhalet en langsomkørende 
hestetrailer, kun for at drøne forbi 
afkørslen, hvorved vi blev yderligere 
forsinket. Vi var så rundt i grusgraven, 
dels for at nyde den smukke udsigt over 
Vejle Ådal, samt se Robert Jacobsen 
skulpturerne. Jeg konstaterer, at bevoks-
ningen omkring disse skulpturere har 
fjernet enhver mulighed for det over-
blik, som jeg oplevede for år tilbage. 
Efter denne omgang var det velfortjent 
med denårligeOZ6HRsommerudfl ugts-
forfriskningsøl/vandpause (se forsiden).
Er I klar over, hvor meget vejene snor 
sig på de egne? Men planen skal følges, 
tiden skal holdes, så videre til Egtved 
Pigens udgravning. Her havde vi lejlig-
hed til at bestige udsigtspunktet, samt 
se udstillingen omkring Egtved Pigens 
historie. 
Vi skal nu videre til turens hovedat-
traktion og nu skal I høre hvordan, ja slå 
bare medhøret til.
Kørselsvejledning uddrag:
4). Fra Egtved Pigens Grav køres tilbage 
igennem det skarpe sving, men nu til 
venstre, og efter 150 m drejes til højre, 
og efter ca. 400 m igen til højre mod 
Nybjerg Mølle og videre ca. 850 m til en 
Vejgaffel. (Kan I se skiltet for jer - Med-

bring selv suppeterrin). Her tages vejen 
(på nakken) og til højre mod Bindeballe 
Købmandsgård, som nås efter ca. 2,5 
Km kørsel. (Ankomst ca. 11.50).
Der er reserveret bord og lokale i 
museet til vores medbragte frokost. 
Bemærk vores nye koncept, Just Eat’s 
overvældende succes – mad til alle. Så 
var der mulighed for at se sig om både 
i købmandsmuseet og forretningen. I 
lighed med alle de andre steder var der 
mulighed for professionel guidet tur 
ved OZ3VB Viggo for de hurtige. I tillæg 
havde Opel Veteranbilklub netop linet 
op på pladsen udenfor, så efter museet 
og lidt indkøb i butikken, nåede vi lige 
at se høre og snakke med Opel Vetera-
nerne.
Veteranerne drog videre og vi ligeså, 
endnu en tørn på de snoede natur-
skønne veje, hvor sidste planlagte etape 
gik til gravhøjene og museet i Jelling. 
Vinden var her ved at få fat i deltagerne, 
så det blev til et kort kik i retning af 
gravhøjene og så ellers en tur rundt på 
Jelling Museet. Som afslutning samledes 
vi i Candy Corner, til en kop eftermid-
dagskaffe med kage, en lille snak og så 
brød vi op for at køre hver til sit. 
Alle er velfornøjede med dagens ind-
tryk, dog er vi af den mening, at hvis 
Arne ikke havde været med, var turen 
nok blevet afl yst.

Vy 73 de OZ1GRL Arne
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Billeder fra sommerudfl ugten
Vi startede med at se
Robert Jacobsens skulpturer 
i Tørskind Grusgrav.

Derefter så vi Egtved Pigens Grav.
Til højre ses hendes kiste.
Neden for ses udfl ugtens deltagere foran 
museet.
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I Bindeballe Købmandsgaard 
spiste vi vor medbragte mad 
på loftet.

Købmandsgården set udefra.

OZ0ABK Arne 
leger købmand.

Der var denne dag veteranbil-
træf ved købmandsgården.
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Tommy Pallesen
tommypallesen@mail.dk

Mads Pedersen
mads@mads-p.dk
www.mads-p.dk

Flemming Lassen
hfl assen@profi bermail.dk

Medlems-email & -WWW

Ændringer og tilføjelser: Kontakt Mads Pedersen på mads@oz6hr.dk

Carsten Lassen
carsten.lassen@stofanet.dk

http://home1.stofanet.dk/carsten.lassen

Thomas Nielsen
thomasnielsen7@hotmail.com

Til salg
Klubben har et antal 8-ports netværksswitche 
liggende. Hvis du mangler en, kan du komme i 
klubben og give et bud!


