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Fredag den 15. november 2013 holder vi igen 

LAN Party! 
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Nr. 4, Oktober 2013 

Medlemsblad for  

OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 

Parallelvej 6A 

8751 Gedved 

E-mail: post@oz6hr.dk 

Hjemmeside: www.oz6hr.dk 

Bestyrelse 

OZ3VB Viggo Berland, formand 

Telefon: 75 62 49 77 

E-mail: formand@oz6hr.dk 

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 

Martin Lund, best.medlem 

Telefon: 20 61 41 68 

E-mail: malund34@gmail.com 

Aktivitetsudvalg 

Består af bestyrelsen samt enhver anden, 

der har lyst til at deltage i planlægningen af 

aktiviteter. 

Mød bare op! 

Redaktion 

Mads Pedersen 

Viggo Berland 

Oplag 

200 styk, udkommer fire gange årligt i 

januar - april - juli - oktober 

Grafisk produktion 

Eget tryk 

Deadline  

Deadline for næste blad: 

Mandag den 9.12.2013 

Forsidebillede: 

Vi holder LAN Party 

15. november 2013. 

Her finder du os! 
Parkering foran lokalerne. 
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Bemærk: Foredraget er udsat til 

starten af 2014 pga. arbejde. 

 

Foredraget ved OZ7AEI Jakob skulle 

have fundet sted den 3. oktober 2013, 

men da Jakob er blevet sendt til Tysk-

land på arbejde i oktober og novem-

ber, bliver foredraget flyttet til starten 

af 2014. 

 

Foredraget kommer til at omhandle 

portabel aktivering, hvilket betyder, at 

man samler sine radioting sammen og 

drager ud i naturen og der opretter en 

fungerende amatørradiostation. 

OZ7AEI har gennem de sidste 15 år 

kørt portabel over 225 gange, afviklet 

mere end 25.000 QSO’er samt sendt 

et tilsvarende antal QSL-kort. De man-

ge QSO'er er kørt fra 5 forskellige 

DXCC-lande, 6 forskellige IOTA-

grupper, 90 forskellige fyrtårne, 37 

forskellige danske øer samt mere end 

18 forskellige Flora Fauna-områder. 

Foredraget starter med en gennem-

gang af, hvilket udstyr man har brug 

for, og hvordan man kommer i 

gang derude i naturen. Når man nu 

sidder derude, måske helt alene, kan 

Foredrag: Portabel aktivering 

det jo være fint alligevel at være en 

del af et fællesskab, og det kan man 

være ved at deltage i nogle Award-

programmer (diplom-programmer), 

som OZ7AEI vil gennemgå reglerne 

for, f.eks. IOTA - Island On The Air, 

DIA - Danish Island Award, ARLHS - 

Amateur Radio Lighthouse Society, 

WFF- World Flora Fauna, WCA - 

World Castle Award samt SOTA - 

Summits On The Air. 

OZ7AEI vil også fortælle om, hvordan 

han selv designer sine QSL-kort. 

 

I øvrigt kan man i OZ nr. 3, 2012 læse 

en artikel, som OZ7AEI har skrevet 

om emnet. 

 

Efter foredraget vil det være muligt at 

få foredragsmaterialet lagt over på 

eget USB-stik. 

 

Vi ser frem til en aften med et spæn-

dende emne samt en erfaren mand på 

podiet.  

 

Foredraget er et EDR-foredrag. 

 
Aktivitetsudvalget 
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Byggeprojekt: 2 m transverter 
Den 24. oktober 2013 holder vi op-

start af projektet. Da der er flere for-

skellige udgaver, som vi kan bygge, 

vil første aften gå med en gennem-

gang af dem og tilmelding. Minimum 

5 deltagere (mig selv inkl.) for at vi 

starter op. Der kan evt. også vælges 

en 6m transverter. Vi kan godt byg-

ge forskellige, da grundkonstruktio-

nen er den samme (print). 

 
73 Vy OZ5AGK Flemming 

Licenskursus 
Mandag den 4. november starter 

klubben med optakt til licenskurser til 

D-, B- og A-licens for radioamatører 

Her skal kort lige angives krav og 

betingelser for de 3 kategorier: 

D-licens giver radioamatøren tilla-

delse til at arbejde på VHF- og UHF-

båndene med en effekt på 25-50 

Watt. Der kræves kendskab til gæl-

dende love og bestemmelser for ra-

dioamatører, internationale anvendte 

koder og forkortelser og ganske lidt 

kendskab til radioteknik og antenner. 

B-licens giver tilladelse til at ar-

bejde på alle tilladte bånd for radio-

amatører med en effekt på 100 Watt 

(med et par enkelte undtagelser). 

Der kræves her det samme som for 

D-licens, men med udvidet kendskab 

til radioteknik og antenner, så man 

ved, hvad man har med at gøre og 

forstår, hvad der sker. 

A-licens giver radioamatøren tilla-

delse til alle tilladte bånd som for B-

licensen, men med en effekt på 1000 

Watt. Der kræves her virkelig viden 

om, hvad man har med at gøre. 
OZ3VB Viggo 
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Teknisk museumsbesøg 
Torsdag den 21. november 2013 kl. 

19.30 besøger vi igen Helge Skelt-

ved, som over en årrække har op-

bygget et imponerende teknologisk 

museum. Vi besøgte ham for ca. tre 

år siden, men der er kommet mange 

flere ting til siden. 

Du kan se mere på Helges hjemme-

side: http://www.helge-skeltved.dk/. 

Hovedgrupperne i dette museum er: 

Eksplosionsmotorer, elmotorer, elar-

tikler og en radiosamling 

(kommercielle radiomodtagere, må-

leinstrumenter, amatørradiomodta-

gere og –sendere) fra disse teknolo-

giers begyndelse og indtil nyere tid. 

Der er også enkelte TV-apparater og 

måleinstrumenter samt en mindre 

computersamling. Foruden et radio-/

metalværksted. Der er under besø-

get mulighed for at høre musik samt 

se DVD og gamle lysbilleder. 

Generelt får vi et bredt teknologisk 

indblik i meget af den teknik, vi bare 

smider på lossepladsen i dag. 

Tilmelding foretages på liste i klub-

ben eller på hjemmesiden. Seneste 

tilmelding er 14/11. Der er fælleskør-

sel fra klubben kl. 19.00. 

Adressen er: Helge Skeltved, Birk-

holmvej 5, 8752 Østbirk. 

Vel mødt! 
Aktivitetsudvalget 

Tur til Hannover-messen 

Den 30. november 2013 var det pla-

nen at forsøge en fællestur til Han-

nover-messen. 

Det har dog af forskellige grunde 

ikke været muligt at få det arrangeret 

i år. Vi prøver igen næste år. 

 
Aktivitetsudvalget 

http://www.helge-skeltved.dk/
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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 

On. 2 EDR-kredsmedlemsmøde kl.19 

To. 3 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 7 Klubaften. 

To. 10 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 14 Klubaften. 

To. 17 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 21 Klubaften. 

To. 24 Byggeprojekt: Opstart på projektet 

Ma. 28 Klubaften. 

To. 31 Teknisk aktivitetsaften. 

November 

Ma. 4 Opstart på licenskursus 

To. 7 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 11 Klubaften. 

To. 14 Teknisk aktivitetsaften. 

Fr. 15 LAN Party. Tilmelding 1/11 

Ma. 18 Klubaften. 

To. 21 Teknisk museumsbesøg hos 
Helge Skeltved kl. 19.30. 
Tilmelding senest 14/11. 

Ma. 25 Klubaften. 

To. 28 Teknisk aktivitetsaften. 

Lø. 30 Evt. tur til Hannover-messen. 
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Juleferie 
Afdelingen holder lukket fra 

torsdag den 12. december 2013 

og starter igen torsdag den 9. januar 2014. 

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. 2 Klubaften. 

To. 5 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 9 Klubaften. 

To. 12 Juleafslutning med familien kl. 

19.00. Tilmelding senest 2/12 

  

  

 

              Julelukket 
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Som annonceret tidligere holder vi LAN 

Party fredag-lørdag den 15.-16. novem-

ber 2013. 

Formålet er at tiltrække flere unge. Akti-

viteterne 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. 

LAN Party 
Sæt allerede nu kryds i kaldenderen 

fredag den 15. november 2013! 

Tilmelding foregår via Facebook-

gruppen ”LAN Party i OZ6HR” eller via e-

mail lan@oz6hr.dk. 

Seneste tilmelding er fredag 1/11. 

 

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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Der er selvfølgelig også kaffe med 

småkager samt øl og vand. Vi skal 

altså rigtig hygge os på denne sidste 

klubaften i 2013, som er den første 

juleafslutning i vore nye lokaler. 

Til børnene vil der som sædvanlig 

være en eller anden form for godte-

pose. 

Af hensyn til arrangementet og den 

forventede store deltagelse beder vi 

medlemmerne om tilmelding på liste 

ophængt i lokalet, på hjemmesiden 

eller give OZ3VB Viggo besked på 

telefon 75624977 senest mandag 

den 2. december. 
Bestyrelsen 

Juleafslutning 

Torsdag den 12. december 2013 kl. 

19.00 afholdes vor traditionelle jule-

afslutning for klubbens medlemmer 

med familie. 

Vi starter som sædvanlig med et 

bankospil, hvorfor alle bedes med-

bringe en lille pakke til en værdi af 

ca. 30 kr., som kan bruges til præmi-

er. 

Efter bankospillet vil der blive arran-

geret 4 amerikanske lotterier med 

præmier indkøbt af klubben. 

Når alt dette er overstået, serveres 

der glögg og æbleskiver.  

Bestyrelsen har valgt dette i år, så vi 

prøver at holde linjen med at skifte. 

Vi håber dermed at kunne tilfredsstil-

le alle. 



11 OZ6HR nyt, Oktober 2013 

Billeder fra rævejagt-foredrag 
22/8-2013 



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 


