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uBITX Transciever  

Bygget af OZ1DCZ 
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OZ6HR nyt 

Nr. 2, April 2020 

Medlemsblad for  

OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 

Parallelvej 6A 

8751 Gedved 

E-mail: post@oz6hr.dk 

Hjemmeside: www.oz6hr.dk 

Bestyrelse 

OZ7MC Marc Christensen, formand 

Telefon:  

E-mail: formand@oz6hr.dk 

NN, næstformand  

 

OZ4FD Flemming Lassen, kasserer 

Telefon: 75 64 13 14 

E-mail: kasserer@oz6hr.dk  

OZ5VO Lars Ole Pedersen, sekretær 

Telefon: 30 84 01 12 

E-mail: denlbp@gmail.com 

OZ0ABK Arne Bo Kristensen, bestyrelsesmedlem 

Telefon: 29 63 96 38  

E-mail: a.bo.kristensen@gmail.com  

 

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! 

Redaktion 

OZ1QZ John Kristiansen 

Oplag 

WEB oplag, udkommer fire gange årligt i 

januar - april - juli - oktober. 

Grafisk produktion 

Eget tryk 
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GEDVED 
Forsidebilledet: 

Carsten´s uBITX. Selv om det 

er en ældre model, er det flot 

arbejde! Skulle have været 

udstillet på OZ6HR´s QRP dag. 

Desværre aflyst. 
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Dette er mit første blad efter min afgang som formand. Sandsynligvis også 

det sidste, da jeg ikke har hørt den nye bestyrelses fremtidsplaner herom. 

Denne udgave er noget atypisk, da jeg normalt prøver at få mange aktivi-

teter og andre nyheder med. Men denne gang kan det kort udtrykkes som 

"ALT AFLYST".  

Det skyldes jo at vi desværre er ramt af Covid 19, og alt klubliv derfor, me-

get fornuftigt, er lukket ned. Personligt savner jeg det sociale liv i klubben 

meget, men heldigvis har jeg da stadig mulighed for at tale med nogen på 

radio, og der har vi jo en kæmpe fordel i forhold til dem der ikke har mu-

lighed for en nem, jævnlig kontakt til 'ligesindede'. Så prøv at tage kontakt 

til andre på radioen; måske der sidder en derude som er helt isoleret fra 

omverdenen ,og mangler lidt godt selskab, og det både indenlands og 

udenlands. 

Jeg håber I får lavet en masse spændende ting, og glæder mig til at vi igen 

kan ses og beundre hinandens 'kreationer'. Men for at opretholde  fælles-

skabet, kunne vi jo mødes på et fast tidspunkt på 145.425, og holde 

'virtuel' klubaften; måske sådan lidt a'la Yding nyt. En fælles aktivitet kun-

ne også være nogle pejleøvelser (rævejagt) på HF eller V/UHF, eller måske 

en lille test? 

 

73 de OZ1QZ / John 

Redaktørens hjørne 
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Kære alle. 
 
Jeg vil starte med at takke medlemmer af OZ6HR for at opfordre mig til at 
stille op som formand. 
Det var en stor beslutning for mig at sige ja til, særligt fordi jeg kun havde 
sigtet efter en plads i bestyrelsen. Jeg skal gøre mit bedste for ikke at 
skuffe jer. At blive formand efter 2 år og 3 måneders medlemskab er ret 
vildt. Samtidig beder jeg om overbærenhed og tålmodighed, da jeg har 
meget at lære. 
Jeg overtager en veldrevet klub og det kan vi alle takke den tidligere for-
mand John, OZ1QZ, for, og ikke mindst en god bestyrelse. Det vil jeg gerne 
sige dem TAK for. 
 
Det er med stor ærgrelse at klubben er lukket på ubestemt tid. pga covid 
19. Alle vil få besked når vi åbner lokalerne igen. Og det håber jeg alle vil 
være med til at fejre, når det er sikkert at samles igen 
 
Jeg glæder mig til et fantastisk samarbejde med bestyrelsen, hvor vi i fæl-
lesskab vil give de andre klubber i landet noget at se til, hvis de skal følge 
med os. Så derfor opfordrer jeg alle til at komme på banen med ideer, 
samt materiale til bladet. 
 
 
Med venlig hilsen 
OZ7MC Marck Christensen  
Formand 

Formanden har ordet. 
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Nekrolog vedrørende tidligere formand 

OZ3VB, Viggo Berland 

 

Den 14.februar sov Viggo stille ind på Horsens Sygehus. Han blev 92 år. 
Viggo fik sin licens i 1946 og har et helt liv været aktiv radioamatør, og 
desuden været engageret i såvel landsforeningsarbejde som lokalt fore-
ningsarbejde.  

I over 30 år var Viggo kredsrepræsentant i EDRs repræsentantskab, 
hvor hans adelsmærke var redelighed i indhold samt klare formulerin-
ger i vedtægter og andet skriftligt arbejde. Viggo var altid forberedt.  

Repeaterforeningen Yding Skovhøj havde i Viggo en afholdt sekretær. 
Han lod sig ”pensionere” herfra som 90-årig. Udnævnt til Æresmedlem.  

Viggo var medlem af lokalafdelingen OZ6HR i 64 år. Han var i mere end 
50 år med i afdelingsbestyrelsen, og udfyldte her mest sekretær- eller 
formandspost. En afholdt formand, som på fornøjelig og slagfærdig fa-
con styrede aktiviteterne. Viggo var også afdelingens morselærer. Ved 
julebanko’en kunne alle høre tallene!  

Viggo arbejdede altid FOR foreningen – han blev Æresmedlem i afdelin-
gen.  

For sit arbejde for radioamatørerne modtog Viggo fire dage før sin død 
den Blå Nål. Dette glædede ham meget.  

En brav mand har forladt os! Æret være Viggos minde.  

For Team OZ6HR. 

OZ5WT 
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Generalforsamling 05-03-20 

 
 

Formanden, OZ1QZ John, bød velkommen til den ordinære generalfor-
samling og udbad sig forslag til dirigent 

Valg af dirigent 

       OZ2OE Ole blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingens var 
lovligt indvarslet og har beslutningsdygtighed. 

 

Formandens beretning. 

Medlemsstatus: Der er i skrivende stund 100 medlemmer af klubben, 
heri er LAN Party medlemmer medregnet. 

 

Desværre har vi i det forgangne år mistet et par medlemmer pga. 
dødsfald. Det er OZ1TMK, Torben Mellerup Kristensen, som afgik ved 
døden den 2. januar 2020. Torben var bosat på Juelsminde kanten, 
og var til det sidste aktiv, især på RTTY og andre digitale medier. 

Den 14. februar 2020, måtte også OZ3VB overgive sig til døden. I den 
anledning har OZ5WT, Bent, skrevet en nekrolog på vegne af klubben 
(Oplæses af OZ5WT) se side 5. 

 

Formanden beder forsamlingen rejse sig  til ære for de afdøde og mindes 
dem med et øjebliks stilhed. 

Deltagere: 
OZ1HJS, OZ7PBI, OZ5WT, OZ3SK, OZ1KWJ, OZ5TG, OZ2OE, OZ8TPR, 
OZ7MC, OZ7P, OZ1GPC, OZ5ZI, OZ5AGK, OZ6JON, OZ1LNV, OZ0ABK, 
OZ1HPE, OZ1MPE, OZ5VO, OZ1JS, OZ4FD, OZ1QZ, OZ1GRL og Henrik    

Ref. OZ5VO 
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Aktiviteter det forløbne år: Et hurtigt blik på den gamle kalender 
viser endnu et godt aktivt år for klubben. En løs sammentælling 
viser 15 større aktiviteter ud over de sædvanlige klubaftener. Det 
har enten har været foredrag eller besøg ude i byen. 

Der har været besøg på teknisk museum i Østbirk, Besøg af Ged-
ved skole (micro:bit arrangement ), Mikrobølgedag, EME stations-
besøg, Lan Party både forår og efterår, loppemarked til fordel for 
Yding repeateren, sommerudflugt, Arduino og micro:bit workshop, 
metaldetektoraften, Field Day, præsentation af remote-styret sta-
tion, jule afslutning, mikro sattelit foredrag samt senest, ombyg-
ning af marine PA-trin. 

Disse aktiviteter kommer jo ikke af sig selv, så der er en varm tak 
til følgende ankermænd på ovenstående. OZ2HSK, Helge, OZ1JS, 
Jørgen, OZ5TG, Verner, OZ1MPE og OZ0ABK, Mads og Arne Bo, 
OZ4VW, Arne, OZ7MC, Marck, OZ1KR, Henrik samt OZ2OE, Ole.  
Desuden stor tak til alle andre der gav en hånd med. 

Sidste år startede OZ5AGK, Flemming, et loddekursus op, og det 
kører fortsat! Der er dog koblet bl.a. komponentkendskab på si-
den. Så mangler du grundlæggende viden om elektronik, så tag en 
snak med Flemming derom. Stor tak til ham for initiativ for uddan-
nelse. 

 Formandens beretning, fortsat: 
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Lidt nostalgi fra før der var tænkt på den nye formand 
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Generalforsamling fortsat: 

Jeg bliver vel også nødt til at nævne 80m testerne. Den årlige SSB 
konkurrence blev atter engang vundet af OZ6HR. Tredje gang i 
træk! Det betød så at vi, og det er OZ1JS, Jørgen, OZ1DSD, Mo-
gens, og undertegnede, havde nået vort mål, og ville gerne give 
plads til andre. Men desværre er der ingen der har ønsket at vide-
reføre vort arbejde, så indtil videre står stationen ubrugt hen om 
søndagen. 

Klub-callet er også i det forgangne år blevet luftet i OZFF (Den dan-
ske Flora Fauna) konkurrence. Aktiveringer stod OZ7MC, Marck, 
atter som foregangsmand for. Årsresultatet blev igen en ærefuld 2. 
plads; godt gået!  

Det var fortid, jeg vil godt lige reklamere lidt for fremtiden. Allerede i 
denne måned er der fortsætter OZ2OE på PA-Trin ombygning, foredrag 
om logprogrammet N1MM ved OZ4VW og Flemming, OZ5AGK har bebu-
det en pandekageaften. 

April er godt besat af et 3D printerforedrag, ved kassereren, 
OZ4FD, Flemming. Jeg har et QRP arrangement med focus på den 
Indiske selvsamle-transciever, uBITx. Jeg efterlyser hermed hjæl-
pere og udstillere til dagen. Der vil komme mere om dagen i 
OZ6HR Nyt. Måneden afsluttes med LAN Party. Husk også EDR ar-
rangementet 2. maj, og Mikrobølgedagen 16. maj. Se selv kalende-
ren på hjemmesiden. 
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Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt arbejde, og godt samar-
bejde i det forløbne år, og for medlemmernes opbakning til ar-
rangementerne. Jeg håber det fortsætter, både med jer der tager 
initiativ til arrangementer og jer der hjælper eller besøger dem. 
Uden jer går det jo ikke. 

Beretning blev herefter af forsamlingen énstemmigt godkendt. 
 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab 

Kassereren OZ4FD Flemming gennemgik det reviderede regnskab 
punkt for punkt. Årets resultat viser i forhold til sidste år et drifts-
overskud. 

Spørgsmål ang. negative renter fra Sydbank og det gælder fra 1. maj 
2020. 

Regnskab blev herefter énstemmigt godkendt. 

Fastsættelse af indskud og kontingenter 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 360 kr. og uændret ind-
skud på 0 kr. for året 2020. Godkendt. 

Byggefonden 

Bestyrelsen oplyste, at der ikke er indsat nogen midler på byggefon-
den i 2018. Godkendt. 

Indkomne forslag 

Forslag fra John OZ1QZ. Bladet OZ6HR nyt nedlægges – alternativt 
blade udsendes ikke længere. 

Forslaget drøftes – Flemming 5AGK tilslutter sig forslaget om at ned-
lægge det fysiske blad. Bent 2WT ønsker at bladet skal bestå men må 
gerne overgå til Web/PDF.  

Generalforsamling fortsat: 
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Jørgen 1JS tilslutter sig forslaget med at beholde bladet, men skal 
være PDF på websiden – Marck 7MC forslår at det ændres som et 
nyhedsbrev Knud 1KWJ tilslutter sig til et pdf format på websiden. 
Verner vil også have det som pdf. 

Beslutning: Bladet OZ6HR skal overgå til elektronisk pdf og hen-
ligger på websiden og kan evt. printes her i klubben. Ole OZ2OE 
konkluderer at blade i alt fald skal ud 4 gange årlig i stort eller 
småt indhold. Facebook gruppen OZ6HR - John mener, at vi har for 
mange kommunikations kanaler og bør begrænses. Drøftes under 
eventuelt. Bent 5WT synes, at Facebook ’kanalen’ skal fortsætte. 

Valg af Formand 

2 Bestyrelsesposter 

2 bestyrelsessuppleanter 

 

På valg er John OZ1QZ som ikke ønsker genvalg. Jørgen OZ1JS mod-
tager ikke genvalg, Arne Bo OZ0ABK, Ole OZ2OE og Arne OZ4VW 
modtager genvalg. 

 

Flere af medlemmerne takker John for hans arbejde i klubben. Større 
drøftelse og heftig debat af hvem der skal stille op som Formand. Jør-
gen 1JS mener, at det er et FORMANDSVALG og generalforsamlingen 
skal drøfte eventuelle emner da John nu ikke ønsker længere at stille 
op. Flere indlæg og forslag blev drøftet. 

Marck stiller efter drøftelser op og han blev enstemmigt valgt som 
formand . 

 

Fortsat fra forrige side: 
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Herefter går vi over til valg af 2 bestyrelsesposter. John OZ1QZ 
siger en stor tak til afgående Jørgen OZ1JS for hans arbejde i be-
styrelsen. 

Flemming OZ5AGK stiller op til en bestyrelsespost. Arne Bo mod-
tager genvalg. Peter OZ7PBI stiller også op til en bestyrelsespost. 

Afstemning sker skriftligt idet der er i alt 3 personer der stiller op. 
Stemmetæller er OZ1KWJ Knud og Verner OZ5TG. 

Resultatet af den skriftlige afstemning: 44 stemmer er afgivet – 
resultatet Arne 16 stemmer Flemming 18 og Peter 10. Valgt er 
Arne Bo og Flemming. 

 

Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt: Arne 4VW og OZ2OE 
Ole. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

OZ5WT Bent genvalgt som revisor og OZ5ZI Finni genvalgt som revi-
sorsuppleant. 

Bent og Finni blev genvalgt. 

Generalforsamling fortsat: 
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Eventuelt 

Bent fortæller at et udvalg som se på klubben billeder. Udvalget er i 
tvivl om hvad arbejdet skal ende ud med.  Enkelte billeder kunne 
jo f.eks. sættes i bladet – skiftende. 

Jørgen vil gerne gøre reklame for EDR – der bliver holdt et EDR tema 
arrangement her i klubben. 

John spørger ind m.h.t. billederne – skal de scannes ind som evt. kun-
ne lægges på dvd som dokumentation og historisk. 

Drøftelser omkring EDR-arrangement om medlemmer / ikke med-
lemmer kan deltage? 

John OZ1QZ reklamerer for det arrangement omkring hans arrange-
ment den 18. april bBitx 

OZ7P Per slår et slag for aktivitet m.h.t. 4 meter antenne projektet. 

OZ7P Per ønsker at der er mere styr på værktøj i værkstedet – Jørgen 
lover nu, at får styr på værktøjet. 

 

 

Dirigenten OZ2OE afsluttede generalforsamlingen kl. 22:07. 

Dirigent OZ2OE Ole                            Referent OZ5VO Lars Ole 
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ADVARSEL! 

Efterlad aldrig din håndradio i bilen! 

 

En radioamatør havde parkeret sin bil foran et supermarked. Desværre for 

ham, havde han glemt der lå en Baofeng håndradio på passagersædet! 

Da han kommer tilbage ser han dette! Hærværksmanden har set sit snit til 

at komme af med to radioer, også Baofeng, for nu lå der tre på passager-

sædet! 
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Søndag den 22. marts, hvor Covid-19 virussen lige var begyndt at tage al-

vorlig fat i det danske samfund og vi i medierne kunne se/høre om de 

frygtelige forhold i Italien. Sad jeg midt på aftenen og kørte FT8 på HF på 

30 meter. Der var ikke den store aktivitet, men pludselig fik jeg forbindel-

se med IK2MXM og QSO’en gennemløb sin sædvanlige procedure og af-

sluttende med 73 begge veje – en FT8 QSO tager jo ikke ret lang tid. Jeg 

sad dog efterfølgende med lidt eftertænksomhed, hvor jeg tænkte på den 

korte forbindelse til en amatørkollega som sad midt i pandemiens cen-

trum. Ganske kort tid efter indløb hans QSL-kort ind via eQSL og jeg gik 

straks ind for at se hvor i Italien han befandt sig. Det viste sig, at han boe-

de tæt på Como søen og altså i den værste ramte region (Lombardiet). 

Heldigvis kunne jeg se på hans QSL-kort at han havde en eMail-adresse. 

Det fik mig straks til at sætte et par ord sammen til Gigi Saporiti IK2MXM, 

hvor jeg udtrykte min dybeste sympati og medfølelse for den tragiske situ-

ation som Italien gennemlever og jeg håbede, at han var okay. 

Der gik ikke ret lang tid før jeg fik tilbagesvar fra ham – han var okay men 

havde totalt udgangsforbud, men heldigvis havde han - som han skrev - jo 

sin Amatørradio og kunne hygge sig med denne inden døre. 

Jeg skiver denne korte artikel med en opfordring til – hvis du har mulighed 

for det – at skrive eller på anden kommunikation at opmuntre vores me-

damatører i de lande som er voldsomt ramt af COVID-19. 

OZ5VO Lars Ole 

Tanker i disse Covid-19/Corona tider. 

 

                                        Se QSL kort på næste side 
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QSL-kort der tilhører artikel på foregående side. 

 

Når bladet for fremtiden bliver lagt på vores WEB-side, bliver det også ud-

sendt  på mail til medlemmerne. Derfor er det vigtigt at du  meddeler 

eventuel  Mail-adresse ændring til klubbens sekretær, OZ5VO! 

 

Vigtig info fra sekretæren 
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Ekstraordinær aktivitet! 

 
Som led i at aktiverer vores medlemmer – nu da vi ikke ugentlig kan 

mødes i vores klublokaler i Gedved, inviterer OZ6HR sine medlem-

mer til at deltage i en gentagelse af vores tidligere (2018) 2 m 

Håndarpparat aktivitetstest. 

Testen finder sted lørdag den 11. april i tidsrummet mellem kl. 15:00 

og 15:59 DNT. Opgaven er at få kørt så mange forskellige stationer 

som man kan, og samtidig ”skrabe” så mange point sammen som er 

muligt. Reglerne for testen kan findes på hjemmesiden! 

Herunder eksempel på diplom udstedt ved testen i 2018. 

OZ5VO 



bagsiden 


