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OZ0ABK, Arne Bo, har netop kørt sin første VK7 og 

det endda på 40m! 
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Den røde tråd i dette nummer af OZ6HR 
nyt, er den nydeligt overståede Field 
Day på Langelinie. Da det samtidigt skul-
le være et Åbent hus arrangement, i 
forsøg på at gøre byens borgere be-
kendt med vor kære hobby, blev der 
gået lidt på kompromis med reglerne.  
Vi var nødt til at køre med fast strøm 
hele tiden. Både af hensyn til forbruget, 
som var ekstra stort, da der var monito-
rer sat op af hensyn til de besøgende. 
Men også af hensyn til naboerne. Vi 
skulle jo nødigt støje så meget at vi fik 
klager, for så er en gentagelse jo ikke 
mulig. 
Klassen vi kørte i, tillod IKKE anvendelse 
af beam antenne! Men vi ville gerne 
have et synligt bevis på vor aktivitet, et 
vartegn for klubben om man vil, og det 
virkede! Der var mange gennem hele 
weekenden, der lige skulle høre hvad 

 
det var der oppe i luften. Og det var lige  
fra nærmeste nabo, børnehaven, til 
motions cykelryttere der kunne se ma-
sten med beamen ude fra vejen. 
Heldigvis var der også besøg af radio-
amatører, der lige skulle ind og have 
lugten fra manegen. Desværre var det 
ikke mange nuværende medlemmer der 
kom forbi, men det var sjovt at hilse på 
gamle bekendte fra båndene, som man 
ikke havde set eller talt med i mange år. 
Jeg vil sige tak for en god weekend til 
dem der kom og  en stor tak til dem der 
tog sig tid til at hjælpe med de forskelli-
ge ”udstillinger”. En særlig stor tak til 
idemanden OZ7MC , Marck, for vedhol-
denhed og iver, samt til OZ5VO, Lars 
Ole, for  opbakning til arrangementet. 
Der er flere billeder fra FD på hjemmesi-
den. 
Tak fordi jeg måtte deltage.       OZ1QZ 

Redaktørens bemærkninger. 

Beviset på Arne Bo´s svendestykke, hans første forbindelse til VK7. Tillykke. 
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OZ6HR havde i år besluttet, at arran-

gere Field Day arrangement et sted i 

byen, så der kunne laves et åbent hus 

arrangement ved samme lejlighed. 

Allerede for ca. 4 mdr. siden havde 

Marck, OZ7MC, påtaget sig rollen som 

ansvarlig for et sådan arrangement. 

OZ7MC fik via kommunen tilladelse til 

at opstille telt, antenner og benytte 

strøm på Strandpromenaden i Hor-

sens. Alle nødvendige tilladelser blev 

givet til at arrangementet som skulle 

løbe af stablen 6., 7. og 8. september 

– således, at klubben kunne holde 

åben hus for offentligheden lørdag 

den 7. september fra kl. 11:00 til 

15:00. 

Klubbens formand OZ1QZ John rette-

de henvendelse 

til forskellige 

medier bl.a. 

Horsens Folke-

blad og Horsens 

Posten med 

henblik på at 

bringe oplysnin-

ger om selve 

arrangementet. 

OZ5VO, Lars 

OZ6HR’s Field Day arrangement 2019. 

Ole,  lavede opslag på vores web-side og 

udarbejdede en særlig Field Day folder 

som kunne uddeles til gæsterne. PR de-

len var  dermed på plads.OZ7MC, 

OZ1QZ og OZ5VO hjalp til i forberedel-

serne, antenne, udstyr og stationer skul-

le findes, klargøres og transporteres. 

Heldigvis har vi i klubben Søren, OZ7SB, 

som kunne supplere udstyret med en 

transportabel antennemast (ca. 18-20 

meter), en 3 elem. Beam, en lodret an-

tenne til 50, 144 og 433 Mhz , samt en 

velfungerende rotor. 

Alt udstyr blev opstillet, igangsat og af-

prøvet i løbet af fredagen den 6. sep-

tember. Marck havde endda anskaffet 

en storskærm på trailer som blev opstil-

let direkte ud til Strandpromenaden 
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hvorpå der var oplys-

ning om vores arran-

gement. Han var 

også den store vagt-

mester på alt udsty-

ret, idet han over-

nattede i teltet. 

Klubben havde sup-

pleret sig med 3 

yderligere aktiviteter 

i teltet – Remote 

Transmit som blev 

forevist af Henrik, OZ1KR – Robot tekno-

logi forevist af Arne Paulsen - digital og 

analog VHF/UHF kommunikation forevist 

af Peter, OZ7PBI og for de mindste gæ-

ster var der mulighed for bygning af en 

lommelygte. Samling af disse kom 

OZ7MC´s harmoniske, Lukas, til at stå for.  

Desuden  foreviste OZ5VO analog/digital 

(FT8/FT4) kortbølge kommunikation. 

Lørdag den 7. sept. mødtes vi omkring kl. 

08:30 for at forberede de sidste afpuds-

ninger af udstyret inden gæsterne skulle 

ankomme. 

Kl. 11:00 startede arrangementet og der 

kom pænt med gæster i tidsrummet ind-

til kl. 15:00. Kl. 12:30 blev der serveret 

kaffe med dejlig hjemmebagt kage 

(doneret af Marck’s kone).  

 

Der var stor interesse for de forskellige 

aktiviteter og megen spørgelyst. 

Kl. 15:00 sluttede den offentlige del og 

vi kunne begynde at deltage i Field Day 

testen. Der var rimelige gode forhold og 

der blev lavet mange gode DX forbindel-

ser.  

Arne Bo blev rigtig ’skrap’ til at køre 

FT8/FT4. Desværre fungerede vores 

opsætning af logning på FT8/FT4 ikke 

som det skulle (formentlig pga. mang-

lende erfaring). Heldigvis fungerede 

logningen på analog kortbølge. Lørdag 

aften var der fællesspisning i teltet, 

efterfølgende blev der kørt Field Day 

test det meste af natten. Søndag mor-

gen kom der afløsning på operatørerne 

og vi fortsatte indtil kl. 13:00. 
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Fra FD QTHén ved nattetide. 

Fuldt blus på beam og EDR flaget, der er 

i stærk medvind!                  

Nedtagning, oprydning og hjemtrans-

port blev foretaget indtil kl. ca. 15:00, 

hvor de sidste tre drog hjem. 

Deltagerne og gæster havde en rigtig 

god weekend. Desværre var der ikke så 

mange medlemmer der mødte op – ær-

gerligt for dem; men vi har ikke tabt 

modet. Vi laver sikkert en ny Field Day 

weekend næste år - så skriv det allerede 

i kalenderen for næste år - FØRSTE  HE-

LE WEEKEND i September 2020. 

Tak til Insero for lån af robotter og dele 

til lygterne. Og tak til MC Group for 

sponcering af telt mm. 

OZ5VO / Lars Ole 

Slutevaluering. 

Deltagerne og ”de ansvarlige” fik prøvet 

konceptet af. Der er plads til forbedrin-

ger, men alligevel var det et godt arran-

gement. Der var, vejret taget i betragt-

ning, rigtig pænt besøg.  Ja endda helt 

fra Odense, hvor Petra, OZ7PR og hen-

des OM Lars havde fundet os. 

I skrivende stund er det blevet til et nyt 

medlem, der blev tilstrækkelig nysgerrig 

for at lære os at kende. Velkommen til 

dig Christen.  

Kørte forbindelser: 

SSB i alt 218 

FT8/FT4 i alt 413 

 

Torsdag den 14. novem-

ber kommer OZ5AGK og 

fortæller om bygning af 

filtre. 
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Juleafslutning 

Torsdag den 12. december 2019 kl. 19.00 afholdes vor traditionelle 

juleafslutning for klubbens medlemmer med familie. Vi starter som 

sædvanligt med et bankospil. Alle bedes medbringe en lille pakke til 

en værdi af ca. 30 kr., som kan bruges til præmie til bankospillet. 

Efter bankospillet vil der blive arrangeret amerikansk lotteri med fine 

præmier. Når alt dette er overstået, serveres der gløgg og æbleski-

ver. Der er selvfølgelig også kaffe med småkager samt øl og vand. Til 

børnene vil der som sædvanlig være en godtepose. Det plejer altid at 

være en rigtig hyggelig afslutning på året. Af hensyn til arrangemen-

tet og den forventede store deltagelse beder vi medlemmerne om 

tilmelding på liste ophængt i lokalet eller a.bo.kristensen@gmail.com 

senest torsdag den 14. november.        OZ0ABK / Arne Bo 



bagsiden 

 


