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Medlemsblad for  

OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 

Kildegade 8 (1. sal bagfra) 

8700 Horsens 

E-mail: post@oz6hr.dk 

Hjemmeside: www.oz6hr.dk 

 

Bestyrelse 

OZ3VB Viggo Berland, formand 

Telefon: 75 62 49 77 

E-mail: formand@oz6hr.dk 

OZ6JI Jørn Isaksen, næstformand 

Telefon: 75 65 01 80 

OZ1GRL Arne Lund, kasserer 

Telefon: 75 64 03 48 

E-mail: kasserer@oz6hr.dk 

OZ1MPE Mads Pedersen, sekretær 

Telefon: 26 32 61 28 

E-mail: mads@oz6hr.dk 

OZ4FD Flemming Lassen, best.medlem 

Telefon: 75 64 13 14 

 

Aktivitetsudvalg 

OZ3VB Viggo Berland 

Telefon: 75 62 49 77 

OZ5WT Bent Toksvig 

Telefon: 75 64 51 94 

OZ6JI Jørn Isaksen 
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OZ1MPE Mads Pedersen 
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Redaktion 

Mads Pedersen 

Viggo Berland 

 

Oplag 

200 styk, udkommer fire gange årligt i 
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Grafisk produktion 

Eget tryk 

 

Deadline  

Deadline for næste blad: 

Mandag den 10.12.2012 

Forsidebillede: 

Husk vor relancerede LAN 

Party 2. november 2012 
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Fra formanden 

                  - Vor lokalesituation 

Som det nu er alle vore medlemmer 
bekendt, er vi blevet opsagt i vore 
lokaler i “Kilden” til fraflytning inden 
den 1. februar 2013. 

Vi har bedt Horsens Kommune om 
hjælp til at finde nye lokaler, men 
desværre har kommunen ikke indtil nu 
været i stand til at finde noget. Dette 
kom frem på et møde den 17. 
september 2012 med Bodil Hansen fra 
Horsens Kommunes Kulturafdeling. 

Jeg vil derfor bede alle medlemmer om 
at være på udkig efter nye lokaler her i 
Horsens. 

Nogle få betingelser skal være opfyldt: 

 

1.  Der skal være et aflåst rum til vort 
radiogrej. 

2.  Adgang til toilet. 

3.  Mulighed for opsætning af 
antenner. 

4.  Rimelige parkeringsforhold. 

5.  Adgang til et større lokale til 
foredrag og undervisning. 

 

Udover ovenstående kan vi udmærket 
dele fælles lokaler med en anden 
forening om nødvendigt. 

Bestyrelsen med flere er allerede i gang 
med at søge efter nye lokaler, men vi 
har brug for mere hjælp, så har nogen i 
klubben et forslag, så underet 
bestyrelsen. 

OZ3VB Viggo 
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Byggeprojekt: LC-meter  
Torsdag den 11. oktober 2012 

introduceres et LC-meter byggeprojekt. 

Der er nu bestilt ét stk. LC-meter fra 

Funkamateur. Vi valgte at få ét stk. 

hjem, så vi kan teste den inden vi 

bestiller den hjem til de medlemmer, 

der vil deltage. Hvis testen falder 

positivt ud, vil der komme nærmere info 

om det i klubben og over Yding Nyt 

senere.  

Printet til den kommer færdigsamlet, 

inkl. LCD-display. Den skal så monteres i 

kasse (følger ikke med) og laves 

batterikasse + stik. Vi ville ellers helst 

have haft en model, hvor vi selv kunne 

havde lavet print osv. men den 

tilgængelige firmware (på nettet) er ikke 

så god, som den der er programmeret i 

denne model.   Data: Kapacitet - 0,01 pF 

til 10 µF. Induktion - 1 nH til 100 H. 

73 Vy OZ5AGK / Flemming 

Byggeprojekt: 

Dual band yagi antenne 
Opstart af projektet er planlagt til 

torsdag den 15. november 2012. Da der 

skal købes aluminiumrør og beslag 

hjem, er det nødvendigt med tilmelding 

til projektet. Det kan ske enten første 

aften eller ved henvendelse i klubben 

eller til oz5agk@gmail.com. Opstarten 

er betinget af min. 4-5 deltagere. Der er 

adskillige konstruktioner at vælge 

imellem og vi beslutter i fællesskab, 

hvilken model vi vælger. Den skal kunne 

bestryge 2m og 70cm og kunne klare 

100W. 

73 Vy OZ5AGK / Flemming 
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Auktion 
Torsdag den 29. november 2012 kl. 

19.30 afholder Horsens Afdelingen 

auktion over forskelligt radiogrej, som vi 

har i overskud. 

De større ting vil komme på vor 

hjemmeside lidt senere med foto og lidt 

data. 

Der bliver faktisk rigtig mange gode ting 

imellem. 

OZ3VB Viggo 
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Klubmøder og arrangementer 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21. 

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.  

Oktober 

Ma. 1 Klubaften. 

To. 4 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 8 Klubaften. 

To. 11 Introduktion til LC-byggeprojekt v. 

Ma. 15 Klubaften. 

To. 18 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 22 Klubaften. 

To. 25 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 29 Klubaften. 

November 

To. 1 Teknisk aktivitetsaften. 

Fr. 2 LAN Party 

Ma. 5 Klubaften. 

To. 8 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 12 Klubaften. 

To. 15 Introduktion til bygning af dual-
band yagi-antenne v. OZ5AGK 

Ma. 19 Klubaften. 

To. 22 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 26 Klubaften. 

To. 29 Auktion. Nærmere information 
kommer på hjemmesiden. 
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Julelukket 
Afdelingen holder lukket fra 

torsdag den 13. december 2012 

og starter igen torsdag den 10. januar 2013. 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21. 

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.  

 

December 

Ma. 3 Klubaften. 

To. 6 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 10 Klubaften. 

To. 13 Juleafslutning med familien kl. 

  

  

 
              Julelukket 
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Juleafslutning  
Torsdag den 13. december 2012 kl. 
19.00 afholdes vor traditionelle 
juleafslutning for klubbens medlemmer 
med familie. 

Vi starter som sædvanlig med et 
bankospil, hvorfor alle bedes medbringe 
en lille pakke til en værdi af ca. 30 kr., 
som kan bruges til præmier. 

Efter bankospillet vil der blive 
arrangeret 4 amerikanske lotterier med 
præmier indkøbt af klubben. 

Når alt dette er overstået, serveres der 
pølser og brød. 

Bestyrelsen har valgt dette i år, så vi 
prøver at holde linjen med at skifte. Vi 
håber dermed at kunne tilfredsstille 
alle. 

Der er selvfølgelig også kaffe med 
småkager samt øl og vand. Vi skal altså 
rigtig hygge os på denne sidste 
klubaften i 2012, som bliver den sidste 
Juleafslutning i vore nuværende lokaler. 

Til børnene vil der som sædvanlig være 
en eller anden form for godtepose. 

Af hensyn til arrangementet og den 
forventede store deltagelse beder vi 
medlemmerne om tilmelding på liste 
ophængt i lokalet eller give OZ3VB 
Viggo besked på telefon 75624977 
senest mandag den 3. december. 

Bestyrelsen 
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SDR-nyt!  
Vi er nu oppe på i alt 91 stk. LIMA SDR 

TX/RX, som er blevet bestilt hjem. Da 

der stadig er stor interesse omkring 

den, er det lidt vanskeligt at afslutte 

bestillingerne. Jeg har dog besluttet, at 

den uigenkaldeligt sidst bestillingsrunde 

køres lige efter nytår. Det kunne jo også 

være sjovt, hvis vi når at runde de 100 

stk.  

Vi har bestilt print og komponenter 

hjem til 3 * 100W PA med lavpass filter 

og 3 * sæt til 10W PA. Der vil komme 

mulighed for at deltage i indkøbsrunden 

senere. PA-trin er det, som de fleste 

slutter af med og der bygges jo stadig på 

LIMA’erne, så vi foresætter indkøb til PA

-trin. 

Ellers sker der stadig en rivende 

udvikling på SDR-området. Bl.a. har flex-

radio lige lagt en ny version af Powersdr  

til download på deres hjemmeside og 

den kører fint med vores LIMA. Når der 

kommer nye tiltag på de områder, der 

vedrører LIMA-SDR, kommer det altid i 

vores forum: http://oz1dsd.dk/lima-sdr. 

Der er lavet en ændring, så man ikke 

mere behøver at logge ind for at læse 

og downloade filer. 

73 Vy OZ5AGK / Flemming 
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LAN Party 
Som vi skrev i sidste klubblad, holder vi 

vores første såkaldet LAN Party fredag-

lørdag den 2.-3. november 2012. 

LAN Party er afløseren for vores gamle 

Weekendmøder. 

Formålet er at tiltrække flere unge. 

Aktiviteterne pepper vi op ved at lave 

nogle konkurrencer med præmier. Der 

bliver lavet nogle plakater, som vil blive 

sat op på ungdomsskoler og lignende 

steder, hvor de unge befinder sig. 

Prisen bliver for fremtiden fortsat gratis 

for medlemmer af OZ6HR. Gæster skal 

betale 100 kr., som så samtidig gælder 

som medlemsskab i et halvt år. 

Sæt allerede nu kryds i kaldenderen 

fredag den 2. november 2012, hvor det 

første relancerede store LAN Party i 

OZ6HR bliver afholdt! 

Tilmelding foregår via Facebook-

gruppen ”LAN Party i OZ6HR” eller via e-

mail lan@oz6hr.dk. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du 

meget velkommen til at kontakte Mads 

på mads@oz6hr.dk eller tlf. 26 32 61 

28. 

 
Mads Pedersen 
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bagsiden 

Klubblad på e-mail!!! 
Har du lyst til at få dit OZ6HR klubblad på 
e-mail i stedet for på papir? Og samtidig 
spare både naturen for unødigt papirfor-
brug og klubben for trykning og porto? 

 
Så tilmeld dig på klubbens hjemmeside!                                          

www.oz6hr.dk 


