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BK 2425 voltmeter (”rørvoltmeter” - men med transistorer). 1 mV til 300 V, 0,5 Hz til 

0,5 MHz. Meget fin analog skala. Fungerer. 

Dette fine instrument sælges på loppemarkedet den 2/10, sammen med mange an-

dre, men klubbens medlemmer har ”førsteret”! Se nærmere inde i bladet ( side 4 ) 
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Her finder du os! 
Parkering foran lokalerne. 
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E-mail: a.bo.kristensen@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 

E-mail: bladet@oz6hr.dk 
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Udkommer efter behov 

Grafisk produktion 

Eget tryk 

Deadline  
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Vores valgte formand, Marck Christensen OZ7MC, har pga. travlhed i sit firma valgt 

at træde ud af bestyrelsen i OZ6HR, hvorfor bestyrelsen har indkaldt suppleanten Ole 

Nykjær OZ2OE, som overtager næstformandsposten . Undertegnede, Peter Bregenov 

OZ7PBI overtager formandsposten, som konstitueret formand efter OZ7MC. Jeg er 

beæret over denne tillid bestyrelsen har udvist overfor mig og jeg skal da også gøre, 

hvad der er menneskeligt muligt for at leve op til denne tillid. Amatørradio har i man-

ge år været min store interesse – og jeg vil naturligvis arbejde for sammenholdet i 

klubben. Da jeg er ret ny radioamatør vil jeg støtte mig op af den øvrige bestyrelse – 

og jeg vil love, at der ikke falder en sten til jorden uden at resten af bestyrelsen er 

inddraget i beslutningen. 

 Jeg har før været medlem af bestyrelser, både i AK Herkules vægtløftning og i Hor-

sens Skyttekreds i 2 perioder og i mine helt unge år var jeg formand i AK Herkules. 

Derfor uden har jeg trænet karate, hvor jeg opnåede sort bælte 1 dan. Mht. arbejde: 

jeg arbejdede i mine unge år på Bygholm Teglværk, og ved entreprenør Linneberg, 

hvor jeg kørte dumper ellers har jeg haft forskellige små jobs, men nu er jeg blevet 

folkepensionist og har lidt mere tid og lyst til at lave et stykke arbejde for min hobby. 

 Jeg glæder mig overordentlig meget til at se og modtage gamle medlemmer, som jeg 

ikke har set i klubben, naturligvis også dem jeg har set. Jeg vil være i klubben 2 gange 

i ugen som udgangspunkt den første tid og drosle ned, så jeg er der mindst en gang i 

ugen, så jeg kan hilse på klubbens medlemmer. Og naturligvis være lydhør overfor 

forslag og gode ideer. 

 Med kammeratlig hilsen 

OZ7PBI  Peter Bregenov 

Formand EDR Horsens 

Formandsskifte! 
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Sælges på loppemarkedet den 2. oktober 

Den 2. oktober 2021 holder klubben loppemarked med salg af alt muligt - fra små M3 

skruer til store måleinstrumenter. Vi skal ha' ryddet op, så det der er til overs fra lager, 

værksted og laboratorium, skal ud. 

Iblandt de mange ting findes apparater, komponenter mm. som kunne være af interes-

se for klubbens medlemmer. Derfor får I mulighed for at give et første bud, så ting kan 

komme til gavn lokalt – og til en fornuftig pris. Tilbuddet er baseret på at udstyr kom-

mer i brug og ikke bare forsøges videresolgt på f.eks. ”Brugtgrej” til den dobbelte pris! 

Der er rigtig meget, så her kan kun bringes et lille udvalg – resten kan ses i klubben 

indtil den 1 oktober. Er du interesseret, så henvend dig til OZ2OE Ole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilock 4040. Communication Test Set. 0,4 – 960 MHz. Fungerer. 

EMU 0202. USB lydkort. (til SDR radio. Fungerer. 
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Tektronix 2430. Digital Oscilloscop. Sælges som defekt, da lys slukker efter ca. 20 

sek. Fejl strømforsyning? 

HP 8640B. Målesender 0,5 – 512 MHz. Kører, men output for lavt. Sælges som de-

fekt. Masser af hjælp at hente på internettet. 
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HP 1600A Logic State Analyzer. Sælges som defekt da lys i skærm står forkert. Fejl i 

Strømforsyning/justeringsfejl. 

HP 8004 Pulse Generator. Fungerer. 
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Triax 20 elm 432 MHz antenne. Efterset 

og iorden. 

Procom CLX70-5 antenne. Lodret high-

gain antenne til 70 cm. 

Tilføjelser til aktivitetskalenderen! 
 

Torsdag den 14. oktober 2021. Kl. 19.30 

                Foredrag om FT8/FT4 ved OZ5VO Lars Ole.  

 

Mandag den 25. oktober 2021. Kl. 19.30 

                 Foredrag om rævesendere ved OZ1QZ John.  
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Loppemarked og event 

V/Yding Skovhøj Repeaterforeningen og OZ6HR 

Lørdag den 2. oktober fra kl. 10-15 i klubbens lokaler! 

På loppemarkedet kan findes: 

Måleinstrumenter, gode sager fra lageret og andet spændende. OZ7RD, Randers 

afd., deltager med en trailer fyldt med godt grej. 

 

Endeligt program: 

Kl. 10:00 Loppemarked åbner (adgang for udstillere fra kl.9.00)  

Kl. 11:00 Rævesender til test af modtagere starter. Husk at tage din modtager med, 

så du kan få den prøvet af! 

Live demo af forbindelser via QO-100. 

Kl. 12:30 Foredrag. Introduktion til rævejagt ved rævejægernes ”Grand Old Man” 

Villy, OZ6KH. Derefter demo af prototype på en moderne rævesender v/ John, 

OZ1QZ. 

Kl. 14:00 Foredrag. Opbygning af station til QO-100. Ved Ole, OZ2OE.  

Kl. 15:00 Afslutning  

 

Der vil være mulighed for at købe lidt godt til maven og lidt koldt til ganen. 

 

Alle er velkomne. Og har du noget til salg, så tag det med. 

 


