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Vi har i øjeblikket alt for mange ting i 

vort lagerrum. Derfor har Jørgen, 

OZ1JS, og undertegnede lovet at 

tage et par dage med oprydning der-

inde. Det betyder også, at vi helst 

ikke vil modtage flere "donationer" af 

komponenter m.m., INDTIL opryd-

ning er foretaget! 

Oprydning er berammet til nogle da-

ge først i september. Det vi kasse-

rer, vil blive sat frem i klubben den 

Oprydning på lageret 

29. september, hvor alle medlemmer 

får mulighed for at se, hvad der er 

på vej ud. Er der så noget af det, vi 

har frasorteret, du står og mangler, 

kan det hjemtages GRATIS! Det der 

ikke er fjernet denne aften, vil blive 

tilbudt EDR Skive afd., der har et tæt 

samarbejde med lokale ungdoms-

klubber, der bygger elektronik. 
John / OZ1QZ 

Vi mødes i klubben kl. 10.00, hvor vi 

opsætter antenne, gennemgår log-

program, snakker strategi, evt. vagt-

plan.  

Vi vil køre 20 meter på 2 element 

quad & 80 meter på dipole. 

Testen starter kl. 12 UTC, altså kl. 

14 dansk tid. 

Slutter kl. 12 UTC søndag. Derefter 

oprydning. 

Husk: SAC CONTEST 

Weekenden 8./9. oktober 2016 
Husk at det er hele verden, der råber 

på os … 

Forplejning vender vi tilbage til. 

Mød op og lad os få en hyggelig 

weekend. 

Tilmeld dig på opslag i klubben eller 

til mig på oz7p@oz7p.dk  
Vy 73 de. OZ7P / P 
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Torsdag den 20. oktober vil Arne, 

OZ4VW, være styrmand i en lille 

workshop om elektronisk QSL, 

LoTW, Klublog og QQRS. Altså for-

skellige programmer, der kan hjælpe 

dig med at holde styr på dine QSO’-

er. 

Meningen er, at du tager din PC med 

i klubben på denne aften, og at vi så, 

med den fornødne hjælp, får installe-

ret de nødvendige programmer. Her-

E-QSL og LoTW 

efter vil den gammelkendte papirlog 

være historie! Ansøgninger om diplo-

mer osv. bliver lettere, og Arne kan 

sikkert komme med mange flere for-

dele. 

En informativ aften, som jeg håber 

mange vil følge, da vi har planer om 

at få det installeret på vores stations-

PC. 
OZ1QZ / John 

Hvad er nu WSJT? En verdensom-

spændende organisation, der forsker 

i stillesiddende radioamatøreres mu-

lige afledte sygdomme? 

Nej, det er en form for digital kom-

munikation, eller som "opfinderen" af 

det selv beretter, en forkortelse af 

"Weak Signal Communication, by 

K1JT". Alt hvad der behøves er en 

SSB sender og en PC. 

WSJT ved OZ2OE 

Dette spændende område har 

OZ2OE Ole lovet at fortælle lidt mere 

om den 10. november. Ole bruger 

det selv flittigt i testerne, på bl.a. 4M, 

hvor han kan opnå QSO på lange 

afstande, der normalt ikke er mulige 

med SSB. 
OZ1QZ / John 
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Vinterens Arduino-aktivitet? 

Som opfølgning på sidste vinters fine 

kursusforløb, har vi talt om, at denne 

vinters aktivitet kan være at se på 

hardware-tilbehør til Arduino, og ko-

den bagved. Der findes efterhånden 

mange spændende shields og andet 

der kan tilsluttes Arduino, og tanken 

er at vi mandag den 3. oktober vil 

tale om, hvilke der kan være interes-

sante. Dem der har erfaring med 

hardwaren, må gerne melde sig på 

banen også, for så kan vi forhåbent-

lig trække lidt på deres viden, hvilket 

vi får brug for, da det denne gang 

gerne skal være et "fælles" projekt.  

Alt efter interesse, kan vi også aftale 

frekvensen for møderækken. Har I 

andre forslag til Arduino-aktivitet, så 

vil den 3. oktober også være en god 

dag at komme med ønsker. Ellers 

modtager vi jo altid gerne gode for-

slag på mail eller på en klubaften. 
På vegne af Arduino-gruppen, John    

E-mail: john.k@live.dk 

Torsdag den 8. december 2016 kl. 

19.00 afholdes vor traditionelle jule-

afslutning for klubbens medlemmer 

med familie. Vi starter som sædvan-

lig med et bankospil. Alle bedes 

medbringe en lille pakke til en værdi 

af ca. 30 kr., som kan bruges til præ-

mier. Efter bankospillet vil der blive 

arrangeret amerikansk lotteri med 

fine præmier. Når alt dette er over-

stået, serveres der gløgg og æble-

skiver. Der er selvfølgelig også kaffe 

Juleafslutning 

med småkager samt øl og vand. Til 

børnene vil der som sædvanlig være 

en godtepose. 

Det plejer altid at være en rigtig hyg-

gelig afslutning på året. 

Af hensyn til arrangementet og den 

forventede store deltagelse beder vi 

medlemmerne om tilmelding på liste 

ophængt i lokalet eller via hjemmesi-

den senest torsdag den 24. novem-

ber. 
Bestyrelsen 
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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 

Sø. 2 Aktivitetstest kl. 10-12. 

Ma. 3 Arduino-projekt. 

To. 6 Teknisk aktivitetsaften. 

Lø.-
Sø. 

8-9 SAC contest. 

Ma. 10 Forty-9’er projekt. 

To. 13 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 17 Inspirationsforedrag. 

Ti. 18 Eftermiddagsåbent. 

To. 20 Workshop om E-QSL og LOTW 

Ma. 24 Klubaften. 

To. 27 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 31 Klubaften. 

September 

    … 
To. 15 Teknisk aktivitetsaften. 
Ma. 19 Forty-9’er projekt. 
Ti. 20 Eftermiddagsåbent. 
To. 22 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 26 Forty-9’er projekt. 

To. 29 Lageroprydning: Kom og hent 
gratis elektronik. 
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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.  

Klubmøder og arrangementer 

Juleferie 
Juleafslutningen er sidste klubaften i 2016. 

Vi åbner igen torsdag 5. januar 2017. 

November 

To. 3 Teknisk aktivitetsaften. 

Fr.-
Lø 

4-5 LAN Party fredag-lørdag. 
Tilmelding senest 21/10. 

Sø. 6 Aktivitetstest kl. 10-12. 

Ma. 7 Arduino-projekt. 

To. 10 Foredrag: WSJT ved OZ2OE. 

Ma. 14 Klubaften. 

Ti. 15 Eftermiddagsåbent. 

To. 17 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 21 Inspirationsforedrag. 

To. 24 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 28 Klubaften. 

December 

To. 1 Teknisk aktivitetsaften. 

Sø. 4 Aktivitetstest kl. 10-12. 

Ma. 5 Arduino-projekt. 

To. 8 Juleafslutning med familien kl. 
19.00. Tilmelding senest 24/11 



8 OZ6HR nyt, Oktober 2016 

Hvis du bruger den traditionelle form 

for papir QSL-kort, kan du gratis få 

dem sendt og modtaget via klubben. 

De skal blot afleveres til OZ5ZI, 

Finni, som er udpeget til QSL mana-

Få dine QSL-kort gratis via klubben 

ger på sidste aktivitetsudvalgsmøde. 

Finni udleverer også kort til dig, der 

kommer fra EDR´s QSL bureau. 
John / OZ1QZ 

Klubben har pr. 28. august 2016 

modtaget positivt svar fra Horsens 

Kommune angående opstilling af 

den indkøbte gittermast. Masten kan 

placeres, som vi havde ønsket, nem-

lig tæt ved den vestligste flagstag. 

Antennemastudvalget har på den 

baggrund påbegyndt arbejdet med at 

indhente tilbud og beskrivelser fra 

entreprenører, samt at skaffe de rig-

tige nedstøbningsjern. 

Det næste konkrete arbejde, vi skal 

have gang i, er nedskruning og af-

prøvning af antennerotoren.  Styre-

boxen er afprøvet og fundet i orden, 

så det handler om at få box og rotor 

bragt sammen, så det hele kan af-

prøves under ét. Nødvendigt værktøj 

og måleudstyr findes i klubben, så 

kom gerne og tilbyd din hjælp. 

Ang. antennemast ved OZ6HR 

Hen ad vejen får vi også brug for 

folk til at samle og afprøve anten-

nen. Som hjælp hertil findes en ma-

nual, så opgaven skulle være over-

kommelig. Antenne- og rotorstyre-

kabler skal også lige have et efter-

syn. Vi håber, at nogle vil tage sig af 

disse ting. Kontakt udvalget. 

Men der er meget andet arbejde at 

klare i den nærmeste fremtid. Derfor 

ser udvalget gerne, at flere medlem-

mer deltager, så hvis du vil give en 

hånd med, er du meget velkommen 

til at kontakte os. 

Som det ses af ovenstående, er vi 

nu i gang med et nyt spændende 

kapitel i klubbens historie. 
73 Mastudvalget 

(John 1QZ, Flemming 4FD, Bent 5WT)                                                                                                                 
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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 

eller skriv en e-mail til post@oz6hr.dk 

OZ5AGK Flemming arbejder på at 

gøre et prøveeksemplar klar af et 

VNA Arduino-projekt. 

Hvis det bliver testet og fundet ok, vil 

OZ5AGK lave det som et projekt bå-

de her i klubben og på landsplan. 

VNA Arduino-projekt 

Der vil blive skrevet mere om dette 

på klubbens Facebook-gruppe, så 

hold godt øje der, hvis det har inte-

resse for dig. 
OZ1MPE Mads 
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Workshop – byg en magnetisk loop antenne 

I OZ6HR, Horsens, arrangerer vi fra 

tid til anden åbne workshops, hvor 

radioamatører fra andre lokalafdelin-

ger kan møde op og blive udfordret 

på det eksperimenterende gen. 

Den seneste workshop blev afholdt 

lørdag den 20. august og 19 perso-

ner havde tilmeldt sig. Temaet var 

magnetiske loop antenner og der var 

mulighed for at deltage på forskellig 

måde. Således medbragte flere af 

deltagerne selv materialer til egne 

byggeprojekter og mødte op for at 

bygge videre i hyggeligt samvær og 

for at blive inspireret af andres gode 

idéer. Flere gav på forhånd udtryk 

for, at de specielt var interesseret i 

den styring med Arduino, som vi har 

udviklet lokalt i klubben. Vi havde 

også sammensat to kits med alle 

dele til et magnetisk loop for 20 m 

båndet med mulighed for at sende 

med henholdsvis 10 W og 100 W. 

Det havde otte af deltagerne valgt at 

bestille. 

Der blev bygget og bygget. Med stor 

koncentration og fordybelse. Det 

tager faktisk LANG tid at samle en 

kondensator, når den ankommer 

totalt adskilt! 

Kondensatorerne var bestilt hos Otto 

Schubert GmbH i Tyskland og han 

plejer at levere rigtig god kvalitet, 

men denne gang var der en del ge-

vindstænger, som havde et elendigt 

gevind. I nogle tilfælde var det faktisk 

så slemt, at der slet ikke (selv med 

moderat vold) kunne tvinges møtrik-

ker på. Desværre havde vi ikke lige 

et gevindskæresæt på vores værk-

sted, så vi kunne løse problemet på 

stedet. Men selv om det var irriteren-

de med disse problemer, var det ikke 

noget, som ødelagde byggeglæden. 

Formandens hustru og svigerinde 

trakterede med frikadeller og kartof-

felsalat til frokost. Til kaffen en over-

dådig OZ6HR lagkage. Alt sammen 

hjemmelavet, forstås. Det bliver ikke 

let at leve op til en anden gang. 

På baggrund af tilbagemeldinger fra 

deltagerne kan vi se, at der i høj 

grad er basis for denne type arran-

gementer, som samler amatører fra 

forskellige dele af landet. Der blev 

udtrykt ønske om en workshop med 

Arduino – gerne en workshop med 

noget for såvel de avancerede som 

for de helt uøvede. Og vi måtte me-

get gerne igen tilbyde et færdigt kit. 
OZ1JS – Jørgen 
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