1
OZ6HR nyt, Oktober 2015

Nr. 4, Oktober 2015

Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

2
OZ6HR nyt
Nr. 4, Oktober 2015
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, kasserer
Telefon: 75 64 13 14
E-mail: kasserer@oz6hr.dk

OZ6HR nyt, Oktober 2015
Indhold
Stort tillykke til OZ3VB! ........................................ 3
Arduino Workshop ............................. 4-5 samt 8-9
Klubmøder og arrangementer .......................... 6-7
Foredrag: Hønsehuset i Stjær ............................ 10
Juleafslutning ..................................................... 11
LAN Party....................................................... 11-12

OZ1GRL Arne Lund, bestyrelsesmedlem
Telefon: 75 64 03 48
E-mail: arneogmarianna@stofanet.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
400 styk, udkommer fire gange årligt i
januar - april - juli - oktober.
Dette eksemplar er sendt ud til alle licenserede
radioamatører i 87XX-området.
Grafisk produktion
Eget tryk
Deadline
Deadline for næste blad:
Mandag den 7.12.2015

Forsidebillede:
Billeder fra Arduino Workshop 19/9-2015.

Her finder du os!
Parkering foran lokalerne.

GEDVED

Mod Horsens
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Stort tillykke til OZ3VB!
På EDR-medlemsmødet i Horsens onsdag den 23. september 2015
overrakte HB-medlem OZ5KM, Kjeld Majland, EDR’s blå nål til
OZ6HR’s mangeårige formand, OZ3VB, Viggo Berland.
Årsagen er OZ3VB’s ikke mindre end 40 års ubrudte deltagelse i
EDR’s repræsentantskab.
Kæmpe tillykke til OZ3VB.
Godt gået!

OZ1MPE Mads
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Arduino Workshop
Lørdag den 19/9 havde vi fornøjelsen af at afholde en Arduino workshop i klubbens lokaler. Arrangementet var blevet til efter at jeg havde inviteret naboklubberne Fredericia, Silkeborg og Skanderborg med
til afviklingen. Vi har arbejdet på det i
3-4 måneder, og det har været en
stor fornøjelse at have samarbejde
med dem.
Dagen gik helt efter planen, dog kom
der så mange gæster på et tidspunkt, at det var umuligt at tælle hvor
mange; men vi regner med at det er
mellem 80 og 100 stykker. Heldigvis
havde jeg fået lov at låne lokaler af
de andre "lejere" af bygningerne.
Ellers var det slet ikke gået med
pladsen.
Vore to udstillere, Softgenie og Let
Elektronik, havde sponseret nogle
fine gaver til lotteriet; hvor lodder
kunne købes ved indgangen. Vor
egen OZ7SB, Søren, havde ligeledes været i gemmerne, og fundet
omkring 60 stk. strømforsyninger
frem, der også blev doneret til lotteriet. Tak for det Søren, de var MEGET
populære, da de passer fint til en
Arduino UNO.
Dagen igennem var der godt salg af

bøger, Arduino og andet hardware,
og gæsterne havde desuden mulighed for at købe en vand eller en kop
kaffe i køkkenet, der blev styret meget flot af OZ0ABK, Arne Bo. De
mange kager til kaffen, havde
OZ4SF, Susanne, bagt, og de var
rigtig gode. Stor tak til Susanne og
Arne Bo for indsatsen.
Vi havde desuden skabt mulighed
for at kunne lade gæsterne lære lidt
om Arduino, idet vi havde OZ7ADZ,
Niels, til at fortælle om det grundlæggende om Arduino. Det blev til to
foredrag fra hans side, og der var
virkelig kamp om pladserne! Folk
stod i kø for at være med; men måske ikke så underligt, hvis man kom
langvejs fra, og at det måske var det
primære mål med besøget hos os.
Og der var folk langvejs fra; bl.a. var
landsformanden for EDR, OZ5HZ,
Finn, kørt hertil fra Aalborg; der var
fynboer, sjællændere, og endda et
par stykker fra Langeland, samt
mange andre fra det meste af Jylland.
Sidst på dagen afholdt OZ1MPE,
Mads, et seminar om BLYNK, en
måde at fjernstyre din Arduino derhjemme, ved hjælp af din smartpho-
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ne. Det var et foredrag, som Mads fik
megen ros for, og mange mente, at
han burde på listen med foredragsholdere i EDR. Tak for hjælpen,
Mads.
Der blev givet megen ros fra gæsterne, og flere mente endda, at det burde være en årlig tilbagevendende
begivenhed. Det må vi se på, når
den tid kommer.
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Jeg vil slutte med at takke OZ4FD
Flemming, OZ1MPE Mads, samt
OZ5ZI Finni, samt øvrige for deltagelse i arrangementets forløb og oprydning derefter, men også min XYL,
der hjalp med at få bragt lokalerne i
en stand, vi kunne være bekendt at
vise frem.

Se billeder fra workshoppen på side 8 og 9.

OZ1QZ John
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Klubmøder og arrangementer

Oktober
To.

1

Teknisk aktivitetsaften.

Sø.

4

Aktivitetstest kl. 10-12.

Ma.

5

Klubaften.

To.

8

LIMA komponentudlevering.

Ma.

12

Klubaften.

Ti.

13

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

15

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

19

Arduino-projekt.

To.

22

LIMA-projekt.

Ma.

26

Klubaften.

To.

29

Foredrag: Contestgruppen OZ5E
(hønsehuset i Stjær)

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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Klubmøder og arrangementer
November
Sø.

1

Aktivitetstest kl. 10-12.

Ma.

2

Klubaften.

To.

5

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

9

Klubaften.

Ti.

10

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

12

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

16

Klubaften.

To.

19

LIMA-projekt.

Fr.

20

Ma.

23

LAN Party fredag-lørdag.
Tilmelding 6/11.
Klubaften.

To.

26

Status på arbejdsgrupper.

Ma.

30

Arduino-projekt.
December

To.

3

Teknisk aktivitetsaften.

Sø.

6

Aktivitetstest kl. 10-12.

Ma.

7

Klubaften.

Ti.

8

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

10

Juleafslutning med familien kl.
19.00. Tilmelding senest 30/11
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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Billeder fra Arduino Workshop

OZ7ADZ Niels holdt introduktion til Arduino.
Alle foredragene var rigtig godt besøgt.

Workshoppen var godt besøgt.
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Både Let Elektronik (øverst) og
Softgenie (til venstre) var inviteret.
De fik solgt ganske godt af både
Arduino’er og tilbehør.

Der blev demonstreret
forskellige projekter.
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Foredrag: Hønsehuset i Stjær
Ja, hvad har det med amatørradio at
gøre? Jo, faktisk en hel del! En god
del af Danmarks bedste contestoperatører på CW og SSB udfolder
deres kundskaber og evner der.
OZ4VW er én af dem, og han har
lovet at komme på besøg hos os den
29/10 for at berette om, hvad der
skal til af diverse grej mm, for at
blande sig med deltagerne i toppen
af en contest.

Mon ikke han har lidt på PowerPoint
og lysbilleder, der kan vise stemningen ved en test hos OZ5E? Det bliver sikkert især antenner, men også
indretning og igangværende projekter, som Arne vil underholde os med.
Helt sikkert en spændende aften.

OZ1QZ

Juleafslutning
Torsdag den 10. december 2015 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 glögg og æbleskiver.
Dette er et ønske fra medlemmerne,
som bestyrelsen gerne efterkommer.

Der er selvfølgelig også kaffe med
småkager samt øl og vand. Vi skal
altså rigtig hygge os på denne sidste
klubaften i 2015, som nu er den tredje 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, via hjemmesiden
eller give OZ3VB Viggo besked på
telefon 75624977 senest mandag
den 30. november.

Bestyrelsen
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LAN Party
Vi holder det næste store LAN Party
Fredag-lørdag den 20.-21.
november 2015.
Vi vil lige som de sidste gange reklamere
forskellige steder, så vi kan få flest mulige
deltagere. Der vil også blive arrangeret
nogle konkurrencer med gode præmier til
vinderne.

Vi starter som altid fredag kl. 17 og slutter
af lørdag kl. 21.
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

Fra tidligere LAN Parties

bagsiden

