
Loddeholdet i oz6hr.  

 

 
                                                                                                                              d. 15/09-21 

 
Hvad er nu det for noget?  

Ret simpelt…  Det er et kursus / sammenarbejde hvor  vi lodder og 

beskæftiger os med elektronik.  

 

Holdet henvender sig til følgende 3 kategorier.  

1. Helt nye som aldrig har haft en loddekolbe i hånden. 

2. Let øvede som ønsker mere erfaring. 

3. Øvede erfarende hvor det er år siden de har loddet og som ønsker at 

genopfriske deres kunnen.  

 

Følgende er en del af vores pensum. 

 

Elementær lodning af både ”gennem hul ” og SMD komponenter. 

Udlodning af samme. 

Komponentkendskab. 

ESD. 

Rep og modifikation af print. 

Værksteds teknik. 



Betjening af simple måleinstrumenter som multimeter og oscilloskop    + 

effekt / swr meter. 

Elektronik / Ohms lov, osv.   

+Div.  

 

Og niveauet er efter hobby standarder. Det er ikke en faglig uddannelse 

men det er målet at efter 6-9 md, skulle deltagerne gerne kunne lodde kit 

sammen + lodde stik, osv.  

 

Så man kan udøve også den del af vores hobby som radioamatør eller 

som elektronik interesseret.  

På nuværende tidspunkt er vi 9 tilmeldte og vi har plads til 3 mere. 

Fremmøde kun efter aftale med oz5agk – Flemming.  

Holdet mødes hver tirsdag aften i oz6hr,s lokaler. Fra kl. 19.00 til 21.00 og 

kaffe og snak derefter. I starten behøves man ikke selv at købe 

loddestation.  Dem der har selv,  medbringer så egen grej som bla. 

loddestation og lup lampe. Vi spreder os lidt rundt i lokalerne.  

 

Der kan nævnes at der loddes på følgende. Hvor alle er startet med nogle 

øvelses print. 

 

Der loddes på >  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 deltager > Lima HF transceiv

 
 

 

1 deltager >  Veteran Hf + 6 meter transceiver. 

 
 



1 deltager >  Mere uspecificeret lodning med varm luft og pasta.  

 

5-6 deltagere. Påbegynder lodning af ” lab -  strømforsyning 0-30V 3A ” . 

 

 
 

 

Fremtidigt projekt.  

Watt og Swr meter fra 100uW til 150W . Ja , det er korrekt med de 

100uW hvilket der betyder den også kan bruges som mw meter. Ved 50 

Ohm.  Den er med OLED udlæsning. Mere om den senere. 

 

Der vil ca. midtvinter blive en åben aften,  hvor resten af klubben er 

velkommen til at besøge os og se hvad vi arbejder på.  

 

På nuværende tidspunkt er vi 2 der holder det i gang. Så tak til oz5zi for 

hans hjælp og altid store interesse..  

 

Jeg ved at flere medlemmer i klubben (af de gamle erfarende) har udtrykt 

interesse for at hjælpe til ang. bla. Måleinstrumenter og det glæder vi os 



til.  

 

Og tak til deltagerne.. For deres interesse og engagement er rigtig god.  

Og dette er jo lige netop det, som skaber et godt hold.  

 

73 vy oz5agk / Flemming  

 

 

Der loddes i flere lokaler på samme tid så vi spreder os lidt rundt i alle 

lokalerne. 

 

 

 



 

 

 


