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Nr. 4, Oktober 2014
Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Torsdag den 28. august
havde vi inviteret
EDR Skanderborg til en
hyggeaften i EDR Horsens.
Bl.a. havde vi konkurrence i
transformatorkast (øverst).
Til højre ses en af de
dygtige vindere.
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Nr. 4, Oktober 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!
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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.

Printudlægning med KiCad
Måske skulle vi lave et kursus i KiCad printudlægning!
Men for at afgøre det, skal jeg vide,
om man kan møde op med en
PC. Lad os se, om der er interesse
for projektet.

Jeg hænger en seddel op i klubben,
hvor man kan skrive sig på. Og det
vil foregå på vores alm. klubaftener.

Finni / OZ5ZI
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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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LAN Party
Vi holder 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 :-)
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Klubmøder og arrangementer
Oktober
On.

1

Kredsmedlemsmøde kl. 19.30.

To.

2

Ma.

6

Fælles planlægningsmøde om tur
til Interradio i Hannover.
Klubaften.

To.

9

Ma.

13

Kort intro til praksis om Raspberry
PI v/ OZ4FD.
Klubaften.

Ti.

14

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

16

Byggeprojekt: Antenner.

Ma.

20

Klubaften.

To.

23

EDR-foredrag: Arduino mv.

Ma.

27

Klubaften.

To.

30

Auktion.

Julelukning
Afdelingen holder lukket fra
torsdag 11. december 2014
og starter igen
torsdag 8. januar 2015.

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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November
Ma.

3

Klubaften.

To.

6

Byggeprojekt: Antenner.

Lø.

8

Ma.

10

Interradio i Hannover. Seneste
tilmelding 2/10-2014.
Klubaften.

Ti.

11

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

13

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

17

Klubaften.

To.

20

Teknisk aktivitetsaften.

Fr.

21

Ma.

24

LAN Party fredag-lørdag. Tilmelding 5/11-2014.
Klubaften.

To.

27

SDR-foredrag v. OZ5WK Kalle
December

Ma.

1

Klubaften.

To.

4

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

8

Klubaften.

Ti.

9

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

11

Juleafslutning med familien kl.
19.00. Tilmelding senest 1/12.

Julelukket

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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Juleafslutning
Torsdag den 11. december 2014 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, idet
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 2014, som denne gang er
den anden juleafslutning i vore nye
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, på hjemmesiden
oz6hr.dk eller give OZ3VB Viggo
besked på telefon 75624977 senest
mandag den 1. december.

Bestyrelsen

Søges!
Deltagere til 80 m aktivitetstest, den
første søndag i måneden, CW fra kl.
09.45 til 10.45, og/eller phone mellem kl. 11.00 og kl. 12.00. Tiderne er
dansk normaltid.

Køres fra klublokalerne.
Nærmere info eller tilmelding til
OZ1QZ via opslag i klubben, eller på
john.k@live.dk

OZ1QZ John
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Portabel aktivitet
Her er der ikke sket så meget. Der
ligger en metalmast i klubben.
Antenner er der ikke lavet noget af
endnu.
Vi starter på et byggeprojekt med at
få lavet antenner torsdag den 16.
oktober 2014.
OZ1QZ og jeg kørte lidt Flora Fauna
ved OZFF 116 Vorbjerg Gravhøje /
Slaggård Banke SV for Østbirk, den
28/6 2014.
Vi var de første der aktiverede dette
område. Vi brugte OZ6HR som call.

Klubben mangler QSL-kort, vi kan
sende.
Jeg har lavet en OZ6HR-side på
QRZ.COM. Der står ikke så meget
der endnu, men den er der. Jeg står
som administrator for siden.
QRZ.COM siger, at der kun må være én person, der har adgang til siden. Så ved de, hvem de skal gå
efter, hvis der bliver klaget over et
eller andet.

Aktivitetsudvalget
OZ2HSK Helge
oz2hsk@pc.dk

OZ6HR skal sælges!
Hvem vil hjælpe mig med at sælge
OZ6HR?
Jeg mangler en eller to, der vil hjælpe med at lave PR for klubben.
Jeg tænker på eksempelvis reklame
og pjecer samt en flytbar stand og så
meget andet.

Synes du, som jeg, at det kan være
spændende at være med til at vise
klubben udad, så kontakt mig venligst.

Aktivitetsudvalget
OZ2HSK Helge
oz2hsk@pc.dk
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Andre tiltag
Der er en Facebook-side kaldet
”OZ6HR elektronik og kommunikation”: http://www.facebook.com/
groups/366194656744016/
Det kunne jo være sjovt, hvis vi også
kunne mødes der. Der sker ikke så
meget der lige nu. Det kan det jo
komme til at gøre.
Jeg ved godt, at der er flere sider om
amatørradio på Facebook. Denne
kunne jo være ”vores” side.

OZ6HR vil blive repræsenteret ved
Afdelingernes Dag 2014 i EDR
Odense 15/11 2014 med OZ1QZ
John og OZ2HSK Helge.

Har du et eller andet, du gerne vil
fortælle og/eller vise billeder til os
andre, så kontakt OZ6HR.
Intet er for stort eller for småt.
Kan det ikke være i klubbladets papirudgave, har vi jo oz6hr.dk, hvor
artiklen kan fortsætte.

Aktivitetsudvalget
OZ2HSK Helge
oz2hsk@pc.dk

Rævejagt
Jeg har igen haft kontakt med Egebjerg-spejderne. De er ikke parat til
rævejagt endnu. Der er lederskifte
hos dem lige nu. Det er jo, som alle
andre steder: Nye ledere - nye idéer.
Det bør jo ikke afskrække os andre i
OZ6HR med at fortsætte.
Jeg vil foreslå, at vi bruger en aften
på at finde ud af, hvad vi selv vil.
Vi har nu 8 stk. modtagere og 1 ræv,
der virker og 2 stk. ræve, der skal

afprøves. Det kan jo være godt, hvis
der også er 8 jægere til at finde rævene.
Vi har O-løbs kort over Hansted
Skov, der er meget kuperet. Mangler
kompas.
Med 3 sendere skulle det være muligt at lave et fornuftigt løb.

Aktivitetsudvalget
OZ2HSK Helge
oz2hsk@pc.dk
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SDR-foredrag
I klubben har vi i de seneste år bygget forskellige SDR-projekter, og det
er naturligt at følge op på dette. Derfor har aktivitetsudvalget lavet aftale
med OZ5WK Kalle Wagner om at
komme i klubben og holde foredrag
på baggrund af hans artikel i OZ/
august side 393:
En billig og effektiv bredsbånds
SDR-modtager til frekvensområdet 1 til 1700 MHz

Kalle vil fortælle om projektet samt
vise, hvad man kan få ud af det.
Endvidere har Kalle lavet en dansk
installations- og brugervejledning til
programmerne HDSDR og SDR#,
som vi kan få adgang til.
Og hvornår sker det så:
Torsdag d. 27. november kl. 19.30
Vi glæder os til at byde OZ5WK Kalle Wagner velkommen.

Aktivitetsudvalget.

Referat fra første tirsdagsmøde
Der var seks fremmødte, heraf to
som ikke så ofte kommer på den
normale klubaften.
Der var bl.a. aktiviteter omkring den
kommende auktion, målinger på en
funktionsgenerator, fremvisning af
tranceiver, hurtig gennemgang af

KICAT og selvfølgelig hygge over
kaffen og wienerbrødet.
Jeg håber, vi ses til den næste eftermiddagsåbning, tirsdag den 14.
oktober, kl. 13.30.

Vy 73 dé OZ1QZ

bagsiden

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30 afholdes der auktion i
klubbens lokaler.
Der er mange fine sager, der kommer under hammeren.
Grej, som vi desværre ikke længere har plads til, i forbindelse
med den interne omflytning.
Klubbens medlemmer skal have mulighed for at erhverve sig
dette, inden det evt. bliver solgt på Brugtgrej.dk eller til anden
side.

OZ6HR

