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Bestyrelse
OZ1QZ John Kristiansen, formand
Telefon: 22 90 51 08
E-mail: formand@oz6hr.dk
OZ1JS Jørgen Sand, næstformand
Telefon: 40 31 99 66
E-mail: sanddanmark@gmail.com
OZ4FD Flemming Lassen, kasserer
Telefon: 75 64 13 14
E-mail: kasserer@oz6hr.dk
OZ1MPE Mads Pedersen, sekretær
Telefon: 26 32 61 28
E-mail: mads@oz6hr.dk
OZ5AGK Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem
Telefon: 71 10 06 45
E-mail: oz5agk@gmail.com
Aktivitetsudvalg
Består af bestyrelsen samt enhver anden,
der har lyst til at deltage i planlægningen af
aktiviteter.
Mød bare op!
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Her finder du os!
Parkering foran lokalerne.
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Sommerhilsen fra formanden
Så er det atter ved at være sommer,
og for nogle venter en forhåbentlig
god og lang ferie. I OZ6HR er vi i
skrivende stund endnu ikke klar til
ferie. Der er først et stort Arduinoarrangement, der skal afvikles. Her
forventes gæster fra det ganske
land. P.t. kan jeg se, at den af de
tilmeldte, der bor længst væk, er fra
Lolland! En pæn køretur for at komme på besøg hos os. I forbindelse
med Arduino-mødet blev en klubaften dedikeret til oprydning og rengøring, så lokalerne ser pæne og ordentlige ud, til vi skal have, forhåbentlig mange, gæster. Der skal lyde
en stor tak til de mange, der ville afse tid til oprydning og rengøring. Det
var virkelig klubånd, der blev udvist.
Der er også tak til de ildsjæle, der
har mod på at arrangere projekterne,
ja for der er flere. I efteråret er der
således et opfølgningsprojekt på LIMA-SDR radioen; det er også et arrangement, hvor vi inviterer radioamatører fra hele landet.
Sidste år ved samme tid skrev jeg
om problemerne ved at få lov til at
rejse en antennemast bag klubhuset.
Dette besvær er næsten glemt nu,
og er afløst af glæde over, at masten
nu står der! Fuld funktionsdygtig på
de fleste HF-bånd, og vi er QRV på
2m også. Så nu er det muligt at få
kontakt til de fjernere verdensdele;

og det endda på forskellige modulationsformer. OZ6HR er nemlig også
gået ind i den digitale tidsalder. Også
her har der været nogle ildsjæle, der
har gjort et stort stykke arbejde med
indretning af senderrummet og med
installation af teknik og software.
Når det nu bliver din tur til at holde
ferie, så husk at få radioen med! Jeg
har de sidste dage kørt en dansk
amatør, der er på tur i Østrig og Ungarn. Han har taget det lette grej
med, og sender fra bevaringsværdige steder, der er registreret af
WWFF (World Wide Flora Fauna).
Han har det sjovt, for der er enorm
pile up på ham, når han sender fra
disse steder. Bliver du i Danmark,
kan du prøve det samme, for herhjemme er der også masser af
WWFF-steder, der kan sendes fra.
Se mere på WWW.OZFF.dk, eller
WWW.WWFF.com. Skal du ikke på
ferie, og savner klubben, så tag et
kig på hjemmesiden, eller vores Facebook-side; det kan være, der er
nogen, der har sørget for åbning af
klubben i ferien.
Jeg vil gerne slutte med at takke alle
jer, der med jeres store hjælp fortsat
gør det hyggeligt og spændende at
komme i OZ6HR.
Tak og god sommer.
Formanden
John / OZ1QZ
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HF Field-day 2017
Vi er igen i år blevet inviteret til et
samarbejde med Skanderborg afdelingen, for afholdelse af field-day.
Dette tilbud har vi med stor tak modtaget.
I år er det 2.-3. september, og det
foregår atter hos Lars, OZ1IVA.

Der kan være begrænsning i deltagerantallet fra OZ6HR, da det primært er et OZ7SKB arrangement, så
tilmelding til undertegnede er efter
”først til mølle”-princippet.
NB! Forvent udgifter til forplejning
m.m.

John / OZ1QZ

Miniforedragsrække ”Praktisk
brug af måleinstrumenter”
Ole, OZ2OE, vil i efteråret lære os
noget om de vigtige instrumenter, vi
har på værkstedet, og som du måske også selv har derhjemme, men
måske ikke er helt ”dus” med. Det
kommer til at foregå som en slags
miniforedrag, som er berammet til
den anden torsdag i måneden
kl.19.30, første gang i september.
1. gang: Torsdag den 14. sept.:
Oscilloskopet - i praksis.
Virkemåde og brug. Noget om oscilloskop-prober.
Gennemgang af klubbens oscilloskoper.
Lidt om målinger.

2. gang: Torsdag den 12. oktober:
Oscilloskopet - i praksis.
Målinger på forskellige kredsløb.
Tag gerne dit eget oscilloskop med så øver vi os i at bruge det.
3. gang: Torsdag den 9. november:
Spectrum analyzer.
Lidt teori.
Hvordan bruger man klubbens
spectrum analyzer.
Praktiske målinger.
OZ2OE / OZ1QZ
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Set bagud i kalenderen har der været mange fine inspirationsforedrag
om mandagen. Det vil vi naturligvis
gerne fortsætte med, men med den
lille ændring, at det primært bliver på
den 1. mandag i måneden det sker.
De øvrige mandage er så til de normale aktiviteter, hvor der eksempelvis kodes, 3D-printes eller bare fremvises det sidste nye modul til et kom-
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mende projekt. Og sidstnævnte er
der MANGE af. Vi er meget interesserede i, hvad du har af projekter; så
har du en idé, eller er du allerede i
gang, vil vi gerne se eller høre om
det. Kontakt mig, så vi kan få lavet
plads til dit lille inspirationsforedrag,
eller bare tag det med på en mandag. Vi er mange, der er nysgerrige,
og gerne vil inspireres.

Fra et tidligere inspirationsforedrag

John / OZ1QZ
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Klubmøder og arrangementer
Juli
Sø

2 Aktivitetstest

August
Sø

6 Aktivitetstest

Ma

7 Inspirationsforedrag

To

10 Aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde

To

10 Radioamatørteknik

Ma

14 Internet Of Things - Arduino mm.

To

17 Radioamatørteknik

Ma

21 Internet Of Things - Arduino mm.

To

24 Radioamatørteknik

Ma

28 Internet Of Things - Arduino mm.

To

31 Radioamatørteknik

Sommerferie
Første almindelige åbningsdag er mandag den 7. august.
Hold øje med hjemmesiden eller Facebook-siden.
Det kan være, at der åbnes nogle aftener i sommerferien.

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
September
Lø

2 HF Field Day

Ma

4 Inspirationsforedrag

To

7 Radioamatørteknik

Ma

11 Internet Of Things - Arduino mm.

To

14 Miniforedrag: Måleinstrumenter

Ma

18 Internet Of Things - Arduino mm.

Ti

19 Eftermiddagsåbent

To

21 Radioamatørteknik

Ma

25 Internet Of Things - Arduino mm.

To

28 Radioamatørteknik

Kalender for det næste år
Kalenderen for hele det næste år (til juni 2018) er lagt på vores ”Google
Calendar”. Dvs. den kan ses på vores hjemmeside og i vores Android app.
Bemærk at der sagtens kan ske ændringer i planen.

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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Designkonkurrence
Bestyrelsen vil gerne invitere til en
konkurrence om design af et nyt
QSL-kort til OZ6HR. Vi vil gerne have et mere moderne kort, men du
skal være med til at bestemme udseendet! Skal det være en af byens
seværdigheder, et Kviumbillede, eller

noget helt tredje, der skal være billede af på kortet? Du kan være medbestemmende. Du skal blot give os
dit forslag inden den 1. september.
Der bliver udloddet et par flasker
rødvin til vinderen.

Indretningen af klubstationens lokale
er ved at være så langt fremme, at
dem der har lyst til et lille ”kursus” i
mulighederne med stationen, nu har
mulighed for en gennemgang. Jeg vil
gerne have et par stykker af gangen
dertil, så vi har ro til at gå i dybden

med betjening og så ”eleverne” selv
kan få prøvet at trykke og dreje på
knapperne.
Så giv mig et praj på en klubaften,
så starter vi op.

Bestyrelsen

John / OZ1QZ
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SMS reminder
I mange sammenhænge får man en
påmindelse via sms, når der skal
foregå noget særligt: Det kan være,
når bilen skal på værksted, når der
ligger en pakke til afhentning,
etc. Det synes vi er god service, så
bestyrelsen har besluttet, at vi i de
kommende måneder vil gøre ligeså.
Når der er særlige arrangementer,
bliver der sendt en sms til klubbens
medlemmer. Det kan være i forbindelse med udflugter eller foredrag i
klubben. De første sms’er blev allerede sendt af sted i forbindelse med
vores workshop den 20. maj.
På et tidspunkt vil vi evaluere, om
det er noget, som skal blive fast procedure.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at besvare disse sms’er, da de
bliver udsendt via en webserver.
Til gengæld kan man på klubbens
hjemmeside meget let tilmelde eller
framelde sig ordningen, hvis man af
en eller anden grund ikke er blevet automatisk oprettet i databasen
eller hvis man ikke ønsker at modtage disse sms’er.
Adressen er: www.oz6hr.dk/
velkommen-til-oz6hr/sms-advisering/
Vi håber, at det er et tiltag, som vil
være til gavn for klubbens medlemmer.

OZ1JS Jørgen
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Besøg på museum i Hornstrup Mølleby
– Danmarks eneste kinoorgel!
Torsdag den 5. oktober 2017 kl.
19.30 har vi arrangeret et spændene
besøg på Anton Stormlunds historiske samling i Hornstrup Mølleby.
Klubben var der for ca. 9 år siden.
Hvis du ikke har været der før, er det
med at tage denne enestående
chance nu!
Hovedattraktionen er Danmarks eneste tilbageværende kinoorgel! Hvis vi
er heldige, giver Anton et nummer på
kinoorglet i løbet af aftenen :-).
Derudover er der en rigtig fin samling
af gamle telegrafapparater, damp-

maskiner, musikinstrumenter mv.
Til driften af museet er der en betaling pr. besøgende på 50 kr.
Der er fælleskørsel fra klubben kl.
19.
Museet ligger på adressen Møllebyvej 16, Hornstrup Mølleby, 7100 Vejle.
Se mere på www.kinoorgel.dk.
Tilmelding på hjemmesiden
www.oz6hr.dk, på seddel i klubben
eller til mads@oz6hr.dk senest 25.
september 2017.

OZ0ABK Arne og OZ1MPE Mads

SAC CONTEST
Nu da vi har fået antenner, der siger
”Spar 2”, kunne det være sjovt at
deltage i contester fra klubben.
Vi vil prøve at deltage i SAC CONTEST, SSB-afdelingen, som er
weekenden 14.-15. oktober 2017.

SAC er den contest, hvor verden
kalder Skandinaven …
Er der behov for et lille foredrag om
tester, holder vi det i god tid før testen.

På vegne af OZ6HR
OZ1QZ & OZ7P
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Beretning fra region 1 møde
Torsdag den 19. oktober kl. 19.30 vil
OZ5TG, der er blevet EDRrepræsentant internationalt, kort ori-

entere os om udfaldet af det region 1
møde, som han deltager i sidst i september.

John / OZ1QZ

Besøg hos Insero Engineering Lab
Mandag den 30. oktober 2017 kl.
19.30 besøger vi Insero Engineering
Lab.
Her ser vi, hvordan Insero Education
inspirer lærere om naturvidenskab,
så undervisningen bliver endnu mere
spændende. Her er både laserskærer, Lego Mindstorms, robotter, Arduino og en masse andet spændende.
Først for vi en introduktion til, hvad
de går og laver i Engineering Lab.
Derefter bliver der hands-on med
noget af grejet, så vi alle får mulighed for at prøve udstyret.
Insero giver en kop kaffe undervejs.
Der er fælleskørsel fra klubben kl.
19.00.

Engineering Lab ligger ved Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens. Vi
mødes på parkeringspladsen bag
ved Vitus Bering Innovation Park.
Se mere på https://insero.com/da/
ydelser-produkter/uddannelse/
engineering-lab/.
Hvis man har tid og lyst, vil undertegnede bagefter gerne vise rundt i lokalerne for Insero Software, hvor vi
laver forskellige systemer til lufthavne.
Tilmelding på hjemmesiden
www.oz6hr.dk, på seddel i klubben
eller til mads@oz6hr.dk senest 19.
oktober 2017.
OZ1MPE Mads

bagsiden
Billeder fra Arduino-workshop

God forplejning!

