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OZ6HR nyt 

Nr. 2, April 2014 

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 

OZ4FD Flemming Lassen, næstformand 

Telefon: 75 64 13 14 

E-mail: flemming@hflassen.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 

OZ2HSK Helge Kristiansen, bestyrelsesmedlem 

Telefon: 23 30 21 56 

E-mail: oz2hsk@pc.dk 

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 16.6.2014 

Forsidebillede: 

Old Timer Træf 2/3-2014. 
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Kort referat fra generalforsamlingen 

Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30 

OZ3VB Viggo, bød velkommen til den 

ordinære generalforsamling, og bad 

forsamlingen rejse sig, for med 1 mi-

nuts stilhed at mindes vort afdøde 

medlem OZ3NM Bjarne Mouritsen. 

Æret være hans minde. Tak. 

 

OZ5WT Bent blev valgt til dirigent. 

Han konstaterede generalforsamlin-

gens lovlige indvarsling og beslut-

ningsdygtighed. 

 

Formanden, OZ3VB Viggo oplæste 

beretningen som følger: 

 

Vore lokaler: 

I slutningen af marts, hele april og det 

meste af maj 2013 fortsattes med ind-

retning af vore lokaler, så vi kunne 

være færdige inden den planlagte re-

ception den 25. maj. Det lykkedes. 

Tirsdag den 20. august 2013 blev de 3 

fundamenter til de 3 master støbt. Tirs-

dag den 10. oktober 2013 blev de 3 

glasfibermaster rejst af OZ1GRL Arne 

og Martin og HF-antennen ophængt. 

Onsdag den 30. oktober blev 4 m an-

tennen sat op på 6 m rør ved kælder-

nedgangen og Coax-kablet fra HF-

antennen ført over vejen og ind i ra-

diorummet. Også kablet fra 4 m an-

tennen blev ført ind. 

Jeg vil her gerne rette en stor tak til 

alle, som har knoklet og arbejdet med 

indretningen af vore lokaler. Hele 

klubben nyder jo godt heraf. 

 

Aktiviteter: 

Lørdag den 23. marts 2013 deltog vi 

med en stand på Agerskovmødet. 

Var 4 mand af sted og fik solgt lidt. 

Lørdag den 25. maj 2013: Reception. 

43 deltog blandt andet med Borgme-

ster Peter Sørensen og 2 fra kultur-

forvaltningen, 

Lørdag den 22. juni 2013: Sommer-

udflugt til Søværnets Artilleriskyde-

skole på Sjællands Odde. Dejlig tur 

med 14 deltagere. Frokosten blev 

indtaget i OZ5WT Bents sommerhus 

tæt ved. 

Fredag-lørdag den 15.-16. november 

2013: LAN Party. Der var 14 deltage-

re. 

Torsdag den 12. december 2013: 

Juleafslutning med i alt 23 deltagere. 

Efter bankospil fik vi denne gang æb-

leskiver og glögg. Igen en meget hyg-
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gelig afslutning på året. 

Søndag den 2. marts 2014 Old Timer 

Træf. Var i alt 26 personer og fik en 

virkelig dejlig frokost. Rigtig hyggeligt. 

 

Byggeprojekter: 

SDR-projektet fortsætter og flere og 

flere landet over er i gang hermed. 

Der arbejdes også med at få en bedre 

udgangseffekt på senderen. Projektet 

forestås af OZ5AGK Flemming. 

Transistortester: Der er startet et lille 

projekt med en transistortester. 

Milliwattmeter: Et større projekt med et 

milliwattmeter er sat i gang. Der 

mangler endnu tilslutning hertil. 

Projektet med nye rævesendere og 

rævemodtagere: Der er købt 2 ræve-

sendere fra Helsingør-afdelingen. 

 

Foredrag: 

Torsdag den 22. august 2013: Fore-

drag om rævejagt ved OZ1CWP Bjar-

ne. 14 deltog. Meget interessant og 

med forevisning af forskelligt udstyr. 

Torsdag den 13. februar 2014: Intro-

duktion til komponentkendskab ved 

OZ5AGK Flemming. Denne aften om 

modstande. 14 deltog.  

Torsdag den 20. februar 2014: EDR-

foredrag om “Portabel Aktivering” ved 

OZ7AEI Jakob. Også dette var meget 

interessant at få noget at vide om. 

PC-gruppen: 

Som tidligere nævnt har der kun væ-

ret afholdt 1 LAN Party i november 

2013. Der var 14 deltagere. Til dette 

er der adgang for alle, kun pladsfor-

holdene sætter grænse. 

Der har hele tiden været hjælp at få 

ved PC-problemer. 

Alt under ledelse af OZ1MPE Mads. 

 

Aktivitetsudvalget: 

Aktivitetsudvalget har som sædvanlig 

ydet en glimrende indsats. Det har 

gjort arbejdet for bestyrelsen meget 

lettere; tak for det. 

 

Indkøb: 

Der er indkøbt et skrivebord og 5 stole 

til fælleslokalet. 

Som lige nævnt er der købt 2 ræve-

sendere. 

Yderligere nogle stik og kerner til støj-

dæmpning. 

 

Bladet: 

Vort blad kan vi stadig være tilfredse 

med. Vi har en dygtig redaktør i OZ1-

MPE Mads, der  sørger for den gode 

opsætning af bladet. Vi er glade for 

den nye duplex-printer. 

OZ1MPE Mads sørger også for vor 

forbindelse udadtil gennem vor hjem-

meside og e-mail. 
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Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til 

bestyrelsen og aktivitetsudvalget for 

godt arbejde. 

Tak til alle medlemmer, der på den 

ene eller anden måde har gjort eller 

lavet noget for afdelingen. Uden denne 

indsats ville afdelingen ikke bestå. 

Beretningen énstemmigt godkendt. 

 

Kassereren OZ1GRL Arne gennemgik 

det reviderede regnskab punkt for 

punkt. Årets resultat viser et driftsun-

derskud på 30.026,01 kr. 

Det henstilles til den nye bestyrelse at 

se nærmere på vor inventaropgørelse. 

Regnskabet godkendt. 

 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontin-

gentsatser for året 2014. 

Dette blev vedtaget. 

 

Formanden, OZ3VB Viggo, oplyste, at 

der ikke er indsat noget på byggefon-

den i 2013. Der er for stort et driftsun-

derskud. 

 

Der var ikke indkommet nogen skriftli-

ge forslag til behandling på generalfor-

samlingen. 

 

OZ3VB Viggo blev énstemmigt gen-

valgt som formand. 

 

OZ1GRL Arne blev genvalgt og 

OZ2HSK Helge nyvalgt til bestyrelsen. 

OZ0ABK Arne Bo og Martin Lund valgt 

som bestyrelsessuppleanter. 

 

OZ5WT Bent genvalgt som revisor og 

OZ5ZI Finni genvalgt som revisor-

suppleant. 

 

OZ1QZ John foreslog, at man byttede 

om på radiorum og værksted. Mente, 

at der var mere brug for et større 

værksted set i forhold til, hvad radio-

rummet bliver brugt til. 

 

 

Her sluttede dirigenten generalforsam-

lingen og gav ordet til formanden. 

Formanden takkede for god ro og or-

den. 

 

Til stede var: OZ1GRL, OZ0HD, 

OZ5ZI, OZ1QZ, OZ2SF, OZ1HPE, 

OZ1JXG, OZ4FD, OZ3SK, OZ2HSK, 

Martin, OZ5WTog OZ3VB. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 21.12. 

 
Referent, OZ3VB Viggo 
Dirigent, OZ5WT Bent 
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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.  

April 

To. 3 Udflugt til TV Syd. 

Ma. 7 Klubaften. 

To. 10 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 14 Klubaften. 

To. 17 Lukket: Skærtorsdag. 

Ma. 21 Lukket: 2. Påskedag. 

To. 24 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 28 Klubaften. 

Maj 

To. 1 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 5 Klubaften. 

To. 8 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 12 Klubaften. 

To. 15 Foredrag: Læs og forstå et 
diagram v/ OZ5KM Kjeld 

Ma. 19 Klubaften. 

To. 22 Planlægning af portabel aktivitet til 
sommerudflugten. 

Fr. 23 LAN Party. Seneste tilmelding er 
9/5-2014. 

Ma. 26 Klubaften. 

To. 29 Lukket: Kristi Himmelfartsdag. 
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Sommerferie 
Afdelingen holder lukket fra 

lørdag 14. juni 2014 

og starter igen 

torsdag 14. august 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.  

Juni 

Ma. 2 Klubaften. 

To. 5 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 9 Lukket: 2. Pinsedag. 

To. 12 Teknisk aktivitetsaften. 

Lø. 14 Sommerudflugt til Fregatten 
Jylland. Tilmelding senest 2/6-
2014. 
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Foranlediget af OZ7AEI Jakobs fore-

drag afholder klubben i forbindelse 

med sommerudflugten et mindre por-

tabelt arrangement. 

Derfor indkaldes alle interesserede til 

et planlægningsmøde i klubben  

Torsdag d. 22. maj 2014. 

 

Portabel aktivitet 

Her kan vi afgrænse aktivitetens om-

fang samt bestemme os for omfan-

get af udstyr, der skal medbringes. 

Minimumskrav til udstyrslisten er vel 

HF-station (evt. VHF/UHF-station), 

en egnet antenne samt noget strøm. 

Kom og vær med til at planlægge en 

lidt anderledes sommerudflugt. 

Torsdag den 15. maj kl. 19.30 

kommer OZ5KM Kjeld og fortæller 

om at læse og forstå et diagram 

samt om de komponenter, der bru-

ges. Jeg er helt sikker på, at Kjeld 

Foredrag: Læs et diagram 

også vil komme ind på en almindelig 

transistors virkemåde, idet det hjæl-

per på forståelsen af diagrammet. 
OZ3VB Viggo 

Licenskursus fortsætter og der plan-

lægges afholdt eksamen i septem-

ber måned 2014. 

Licenskursus 

Den endelige dato er endnu ikke 

fastlagt. 

 
Bestyrelsen 
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Sommerudflugten for klubbens med-

lemmer med familie er i år fastlagt til: 

Lørdag den 14. juni 2014. 

Vi skal i år til Ebeltoft, hvor vi skal se 

Fregatten “Jylland” og museet der. 

På tilbagevejen lægger vi turen forbi 

Kalø Slotsruin.   

Vi starter samlet fra klubben kl. 

08.30 og kører ad motorvejen til af-

kørslen Århus Nord, hvor vi drejer af 

mod Ebeltoft. Vi skulle gerne være 

ved Fregatten kl. 10.30, idet der net-

op da begynder en guidet tur, som vi 

kan deltage i. 

Fregatten “Jylland” blev færdigbyg-

get 1861, men først udrustet i 1862. 

Den deltog i søslaget ved Helgoland 

i 1864 sammen med to andre dan-

ske krigsskibe. Fjenden måtte søge 

ly under Helgoland, som dengang 

hørte under England. Efter krigen 

blev fregatten i nogle år brugt som 

kongeskib med rejser til Rusland og 

Island. I 1870- og 1880’erne var den 

på flere togter til vore Vestindiske 

Sommerudflugt 
Øer. Men Sejlskibenes saga var slut. 

Fregatten blev lagt op. Senere brugt 

som sovested for skoleklasser på 

udflugt til København. Jeg har selv 

sovet ombord i 1937. Nu er Fregat-

ten sat i stand, som den var i 1864. 

Vi medbringer selv vor frokost, og 

klubben har øl og vand med. Der er 

mulighed for at spise vor medbragte 

mad enten ved 3 borde i det fri lige 

ved siden af Fregatten eller ombord 

på dæk 3, altså nede i skibet. 

På tilbagevejen ser vi lige på Kalø 

Slotsruin. Her er der vist kun mulig-

hed for en is, så jeg vil foreslå, at vi 

tager kaffe med på kande. 

Desuden håber vi at kunne lave lidt 

portabel aktivering; se artiklen på 

forrige side. 

Tilmeldingsliste er ophængt i lokalet, 

og sidste tilmeldingsfrist er mandag 

den 2. juni. 

Vi håber på en rigtig dejlig udflugt 

med godt vejr. 
OZ3VB Viggo 
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Her i OZ6HR vil vi prøve at få gang i 

rævejagt igen. Denne gang er det til 

fods. 

Vi har fået fat i nogle rævesendere 

og modtagere. Det er en spejder-

gruppe, der har lånt os dem. Vi skal 

så sørge for vedligehold og evt. re-

parationer. 

Vi skal nu have udstyret efterset og 

eventuelt repareret. 

Der er forhåbentligt sket noget, når 

du læser dette. 

Efter et stort arbejde med forskellige 

aftaler (bl.a. med ELCON, der vil gi-

ve os printpladerne gratis) havde jeg 

personligt håbet på, at vi fik vores 

helt eget udstyr. 

Jeg håber på, at der er en stor lyst 

hos medlemmerne til at blive ræve-

jæger. 

Kom med ud og gå/løb en tur i sko-

ven. Prøv med modtageren at pejle 

ræven og at finde den. 

Rævejagt 

Det kan også laves, så man kører i 

bil til et sted, hvor ræven er inden for 

ca. 100 meter. 

Når ræven er fundet, køres der til 

næste sted, indtil alle rævene er fun-

det. 

Så der er også mulighed for, at vi, 

der ikke løber, har en chance for at 

være med. 

Vi skal naturligvis lære at bruge 

modtageren, inden det bliver alvor. 

Det kan vi gøre i klublokalet i Ged-

ved, hvor vi forhåbentlig kan få en 

sjov og hyggelig dag med det. 

Vi skal også lære at bruge et kort og 

kompas, da ræven findes ved en 

krydspejling. 

Så hvis du har forstand på kort og 

kompas, og har lyst til at lære vi an-

dre det, må du gerne rette henven-

delse til mig. 
73 Vy OZ2HSK de Helge 

oz2hsk@pc.dk 

mailto:oz2hsk@pc.dk
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Næste LAN Party bliver fredag den 23. 

maj 2014. Slutter lørdag kl. 21. 

Prisen er fortsat gratis for medlemmer 

af OZ6HR. Gæster skal betale 100 kr., 

som så samtidig gælder som medlems-

skab i et halvt år. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fre-

dag den 23. maj 2014! 

Tilmelding foregår via Facebook-

gruppen ”LAN Party i OZ6HR” eller via e-

mail til lan@oz6hr.dk. 

LAN Party 
Seneste tilmelding er fredag 9. maj 

2014. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du 

meget velkommen til at kontakte Mads 

på mads@oz6hr.dk eller tlf. 26 32 61 28. 

 

GEDVEDGRILLEN og Silvan sponsorerer 

præmier til konkurrencerne, og desuden 

giver OZ6HR lidt ekstra. 

OZ1MPE Mads 

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 



bagsiden 


