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Da dette april nummer kommer netop efter Påsken, så vil bestyrelsen her først 

udtrykke håbet om alle klubbens medlemmer havde en rigtig god Påske. 

Nedenstående tekst er endnu en gang et forsøg på at holde alle opdateret på de 

mange aktiviteter der sker i klubben. 

Allerhelst så vi jo gerne. at nogen meldte sig under fanerne til at hjælpe lidt til, med 

de større eller mindre opgaver. 

Arbejdsdag. Nye strømudtag – Dipol tjek – Rotor kalibrering. 

Vi har et stykke tid ønsket at opsætte nye stikkontakter i forbindelse 

med de mange apparater der er kommet til i den senere tid. Ønsket er 

at få opsat disse strømudtag hele vejen rundt i værkstedslokalet, og 

muligvis også et par ekstra udtag i den pæne afdeling. 

Der er købt materialer hjem, og disse ligger nu og venter på at blive 

monteret. 

Jens OV1A vil styre opgaven, og vil gerne have et par friske hænder 

med på opgaven, da det indebærer en del flytten rundt på div. ting og 

sager, for at skabe plads for det nye el arbejde. 

Vi får forhåbentlig overflødiggjort de mange fordeler dåser, der ikke er særlige hensigtsmæssige at 

have liggende på gulvene. 

 

Derudover har vi et tjek af vores 160M/80M dipol på voldterrænnet. 

160M delen har flyttet sig temmelig højt op i frekvens, ca. 800 KHz, og dette kunne tyde på et 

knækket dipol ben, eller et ophængningspunkt, der har sluppet sit tag i antennen. 

 

Til sidst har vores rotor i Mast 2 i gården, igen sluppet 

synkroniseringen mellem rotor og kontrolenhed. 

Dette sker når der køres på de lave bånd på HF radioen, og der går 

RFI i rotorkabel/kontrolenhed. 

Vi skal derfor have genkalibreret systemet, og dette kræver noget 

kommunikation mellem en styrmand ved kontrolenheden og en mand i 

gården eller masten, for at sikre sig at kabel løkken, ved overgangen 

mellem mast og toprør, ikke bliver for stram. 

Vi vil inden udførslen af arbejdet forsøge at skaffe noget ferrit 

materiale, så vi kan RFI sikre systemet, så dette ikke sker igen. 

 

Kontaktperson til El arbejde: OV1A Jens. 

Kontaktperson til dipol antenne og rotor problem: OZ1JTE Thomas. 



Radio Sport afdelingen 
Jesper OZ0JBM har slået på tromme for en holdindsats sidst i april måned. Det er en SP Digimode 

test, der afvikles, og Jesper opfordrer til at melde sig under fanerne, så vi kan få luftet OZ5BAL 

kaldesignalet. Kontakt Jesper ved interesse, eller book dig online på hjemmesiden, til en vagt.. 

Næste store contester må være CQWW WPX CW afdelingen sidst i maj måned.: 

Klub stationen er stadig ledig denne weekend, så skal du lege med, mere eller mindre, så prøv 

vores nye online booknings system på hjemmesiden. 

Hvis du hellere vil tilmelde dig på den gode gamle facon på kalenderen i klubben, så er det også 

ok. 

 

De sene klubaftener.  

Martin OZ2MA beretter at det ind imellem godt kan være rigtig 

hyggeligt, at blive hængende lidt i klubben, efter det store ryk er taget 

hjem. 

Martin har stor forståelse for dem, som om fredagen skal op og passe 

jobs mm., men ind imellem kommer der nogle rigtig hyggelige timer ud 

af det, hvis man holder ud til lidt senere. 

Der er ingen lukketid i klubben, der skal overholdes, og føler nogen de 

bliver ”smidt ud” omkring Kl. 22:00, så er det en stor fejl. 

I dag har de fleste nøglebrikker til klubben, og bare døren bliver smækket efter sidste mand, så er 

det en ok måde at forlade klubben på. Mere avanceret er det ikke. Et tryk på stjernen, og et 3 tal, 

og derefter ”Brik forbi” sikre sig dog også alarmen i begge rum er aktive. 

 

Kan vi bringe det til live?  

Thomas OZ1JTE har efterhånden samlet en del Walkie Talkie udstyr. 

Som de fleste ved, så vil vi jo gerne bevare en del af de flotte apparater, der var så 

populære at benytte i 80’erne. 

Vi har i denne forbindelse fået nogle særdeles fine PA trin, både med rør og med 

transistorer. 

Især rør PA trinnene kunne være sjove at få gang i. 

En hurtig funktionstest viser ingen liv overhoved, i 

hverken skalalys eller andet. 

Så alt fra en sprunget sikring til total nedsmeltning er under mistanke. 

Vi søger derfor i denne forbindelse, en eller flere personer, der vil 

forsøge at kikke lidt ned i disse apparater.(Der er nok til alle). 

Den høje spænding i disse rør PA trin er dog forbundet med stor fare, så 

det skal være en person, der tænker sikkerhed frem for alt. 

Kontakt person: Thomas OZ1JTE 

 

Tilmelding til SWR/Power meter 

Husk tilmeldingen er i fuld gang til Arduino SWR/Power metret. 

Tilmelding på listen i klubben, eller direkte til kontakt person Jesper OZ0JBM. 

 

 

 



Ny brochure eller præsentation på hjemmesiden.  
Benny OZ5BU har meget rigtigt gjort opmærksom på, at den efterhånden 

bedaget bruchure, der ligger tilgængelig som en præsentation af klubben 

på vores hjemmeside, er håbløs forældet. 

Der er sket så meget siden denne bruchure blev fremstillet, at der kun 

er 2 alternativer til dette. 

Enten skal denne bruchure fjernes helt, som vores webmaster muligvis 

allerede har gjort indtil videre, og så at lave en hel ny og frisk måde at 

præsentere klubben på. 

Derfor søger vi et medlem, der har lyst til at tage udfordringen op. 

Om det skal laves som den gamle model, med billeder og tekst der beskriver 

vores lokaler, eller det skal være en smule mere tidssvarende, og laves som en 

kort videopræsentation, vil være op til den heldige vinder af opgaven. 

Hvis der stiller én op med et fornuftigt kamera, så kan formanden muligvis overtales til at være 

”studievært” under fremvisningen.  

Kontakt person: Thomas OZ1JTE 

    På gensyn i klubben, Thomas/OZ1JTE 

 

 


