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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 15.9.2014

Her finder du os!
Parkering foran lokalerne.

GEDVED
Forsidebillede:
Sommerudflugt 14/6-2014,
bl.a. ved Kalø Slotsruin.

Mod Horsens
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Sommerhilsen
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer
i OZ6HR en rigtig god sommerferie
med masser af sol og gode oplevelser, så vi kan møde veloplagte i midten af august og begynde på vore
aktiviteter.
Vi har nu været halvandet år i vore
nye lokaler, og alt er indrettet fint.
Det har dog vist sig, at vi har brug for
lidt bedre plads i værkstedet, så i
nær fremtid bliver der foretaget en
mindre ændring her.
Med dette blad følger hele årsplanen. Vi har en masse aktiviteter
planlagt, men ændringer kan forekomme, idet vor plan måske ikke
passer med den person, som vi aftaler med. Det vil så stå i den plan, der
er i det blad, der gælder for kvartalet.
Vi har yderligere nogle aktiviteter,
som ikke står i planen. Det drejer sig
om portabel aktivering og rævejagter. De vil selvfølgelig blive offentliggjort direkte og på hjemmesiden.

Som forsøg er portabel aktivering
blevet prøvet i forbindelse med sommerudflugten til Ebeltoft, hvor man
på tilbagevejen aktiverede Kalø
Slotsruin en times tid. Udstyret er i
orden med station, antenne og generator.
Mange medlemmer gør i det daglige
et stort arbejde for at klubben kan
fungere. Jeg vil her gerne sige dem
en stor tak for deres arbejde.

Til slut vil jeg endnu en gang ønske
alle:
Rigtig god sommerferie
Formanden, OZ3VB
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Portabel aktivitet
Vi har talt om at blive portabel aktive
igen i klubben.
Torsdag 14/8-2014 kl. 19:30 holder
vi planlægning og klargøring til portabel aktivitet til torsdag 21/8 kl. 19:00.
Vi skal have støvet OZ6HR’s grej af.
Til dig, der har erfaring i portabel aktivitet: Vær sød kom og hjælp os novicer på det område.

Hvad skal vi aktivere?
Skal vi bare kalde op/svare andres
opkald?
Torsdag 21/8 Kl. 19:00 er planlagt
en prøveopstilling bag OZ6HR.
Aktivitetsudvalget
OZ2HSK de Helge
oz2hsk@pc.dk

Pølsekast og grillstegte transformatorer
Torsdag den 28/8-2014 kl. 19:00
holder vi grillpølse-aften.
Vi har inviteret Skanderborg –
OZ7SKB. Alle er selvfølgelig meget
velkomne.
Kom og vær med, hvor der kan ske
noget.
Vi griller nok pølserne og kaster med
transformatoren.
OZ6HR giver nok en lille præmie til
vinderen.
Du kan også komme bare for at få
en hyggelig aften med gratis pølser
og andres selskab.

Tilmelding senest 21/8-2014.
Kan ske til bestyrelsen, på hjemmesiden eller på seddel i OZ6HR.
Så vi ved, hvor mange pølser og
brød vi skal bruge.
Kom nu alle sammen; så kan det
kun blive rigtig hyggeligt.
Aktivitetsudvalget
OZ2HSK de Helge
oz2hsk@pc.dk
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Besøg hos EDR Esbjerg-afdelingen
Efter ønske fra medlemmerne er der
arrangeret et besøg hos EDRafdelingen i Esbjerg. Det er fastlagt
til onsdag den 17. september kl.
19.30.
Esbjerg-afdelingen er en meget aktiv
og driftig afdeling. Den har lokaler i
en skole i Esbjerg. Afdelingen har
f.eks. bygget en trailer, hvorpå der er

monteret en gittermast, der kan hæves til ca. 20 m højde. Det er muligt
for andre afdelinger at leje denne
trailer. Desværre er det ikke helt billigt, men det viser lidt om, hvad de
kan i Esbjerg.
Vi kører samlet fra klubben kl. 18.00.
Tilmelding senest 8/9-2014.

OZ3VB Viggo

Certifikatprøver
Fra Erhvervsstyrelsen har OZ6HR,
EDR Horsens Afdeling, fået tilladelse til at afholde prøver for radioamatører i afdelingen. Det bliver:
Lørdag den 27. september 2014 kl.
14.00.
Tilmelding til prøven skal ske senest
14 dage før prøvens afholdelse til
Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
www.erst.dk: Gå under ”Tele og internet” – Amatørradio” –
”Amatørradioprøve”. Her er der et
link til tilmelding, som skal foretages
med NemId.
Tilmelding kan alternativt ske med

en e-mail til ludsla@erst.dk, hvor
man så opgiver navn og adresse.
Når prøven er bestået, kan man via
Erhvervsstyrelsens hjemmeside søge om kaldesignal.
Deltagerne skal lige inden prøvens
begyndelse forevise legitimation i
form af pas, kørekort eller anden
legitimation med billede ligesom bevis for, at der er betalt gebyr for prøven til Erhvervsstyrelen.
Prøvens varighed er 1½ time.
Som hjælpemidler må bruges logaritmetabel, enhver form for regnestok samt ikke-programmerbar lommeregner.

OZ3VB Viggo
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Klubmøder og arrangementer
Juli

Sommerlukket

August
To.

14

Klargøring til portabel aktivitet.

Ma.
To.
Ma.
To.

18
21
25
28

Klubaften.
Portabel aktivitetsaften kl. 19.
Klubaften.
Grillaften kl. 19.00: Klubben er
vært ved pølser og brød. Desuden
stor konkurrence i transformatorkast. Tilmelding senest 21/8-2014.

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.
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September
Ma.

1

Klubaften.

To.

4

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

8

Klubaften.

Ti.

9

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

11

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.
On.

15
17

To.

18

Klubaften.
Besøg i Esbjerg-afdelingen kl.
19.30. Tilmelding senest 8/9.
Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

22

Klubaften.

To.

25

Teknisk aktivitetsaften.

Lø.

27

Ma.

29

Certifikatprøve hos OZ6HR kl.
14.00. Husk tilmelding direkte.
Klubaften.

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.
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Interradio i Hannover
Lørdag den 8. november 2014 afholdes ovennævnte arrangement i
Hannover. Det er et meget stort
amatørradio-arrangement, men også
et stort kommercielt show, hvor alskens elektronik- og computerprodukter, samt tilbehør hertil, udstilles.
Foruden de store kendte amatørradiofirmaer kan man også møde et
mylder af mindre firmaer, som hver
har sin lille niche-produktion. Sidstnævnte firmaer kender vi især fra
radiotidskrifternes små annoncer.
Sidst, men ikke mindst, skal nævnes
det kæmpestore ”Flohmarkt” (det er
ikke Agerskov!!!). Her er virkelig tale
om et stumpemarked med nyt og
brugt, som sælges ”sehr billig”, hvilket dog kan være relativt!

Vil man vide mere om Interradio, er
Google stadig din ven.
Aktivitetsudvalget har besluttet at
tilbyde hjælp til at arrangere en fællestur til arrangementet i Hannover,
og da det nok er utopi at kunne fylde
en bus, satses der på kørsel i privatbiler. Klubben vil bistå med planlægningen. Hvis der satses på at bruge
to dage på turen, kan klubben foretage nødvendige hotel-bookninger.
Interesserede kan skrive sig på listen
på opslagstavlen. Listen opsættes 1.
sep. 2014, og 2. oktober afholdes
fællesmøde, hvor det praktiske aftales. Der er bindende tilmelding samme dato.

Aktivitetsudvalget.
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EDR-foredrag:
Introduktion til Raspberry Pi og Arduino
Torsdag 23. oktober 2014 er det
lykkedes os at få OZ7ADZ Niels
Krogsgaard fra Esbjerg til at besøge
os og holde foredrag om hhv. Raspberry Pi og Arduino. Under foredraget vil vi få introduceret, hvordan
man kommer i gang med disse små
integrerede computere. Vi vil også få
at se nogle eksempler på, hvad man
kan bruge dem til samt hvordan man
programmerer disse fætre.
Vi ser frem til en spændende aften,
hvor vi ser det spændende i, at ra-

dioamatørverdenen går hånd i hånd
med computerverdenen.
Vi har nogle amatører, der har eksperimenteret en smule med disse
”dimser”. Torsdag den 9. oktober
2014 (altså to uger før foredraget) vil
OZ4FD Flemming introducere nogle
projekter, som han har lavet med
Raspberry Pi. Dette kan bruges som
et godt udgangspunkt til foredraget
den 23. oktober.

OZ1MPE Mads Pedersen
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OZ6HR holder nu eftermiddagsåbent!
Som et forsøg vil klublokalerne være
åbne om eftermiddagen, én gang
om måneden. Der er ikke på forhånd
aftalt aktiviteter, men måske kunne
klub-callet blive luftet over en god
kop kaffe, godt krydret med historier
fra gamle dage.
Eftermiddagsåbningen er aftalt til
anden tirsdag i måneden, og det er
med start den 9. september. Der er
åbent fra kl. 13.30 til kl. 17.00. Der-

efter bliver det følgende datoer:
14/10 – 11/11 – 9/12.
Da det er en forsøgsordning, der er
lavet, håber vi på, at mange medlemmer møder op første gang 9/9,
så vi kan få aftalt eventuelle aktiviteter til de kommende eftermiddagsåbninger, og for at vise interessen for
den udvidede åbningstid.

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 papirforbrug og klubben for trykning og porto?
Så tilmeld dig på klubbens hjemmeside!
www.oz6hr.dk

73 dé OZ1QZ
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LAN Party
Vi planlægger det næste store LAN
Party fredag-lørdag den 21.-22. november 2014.
Vi vil lige som de sidste gange reklamere forskellige steder, så vi kan få
flest mulige deltagere. Der vil også
blive arrangeret nogle konkurrencer.

Vi siger tak til vore sponsorer
GEDVED GRILLEN og Silvan, som
har været så venlige at sponsorere
præmier til konkurrencer til de sidste
LAN Parties.

OZ1MPE Mads Pedersen

Til sidste LAN Party

Vi havde konkurrence
i kast af gamle computere :-)

bagsiden

