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Dette Nyhedsbrev er et Tema nummer, om den manglende brug af 
vores fine radio faciliteter vi har i vores fælles klub. 
En fuldt tidssvarende amatørradiostation, der kan hamle op med de 
bedste af slagsen i Danmark. 
Den er umiddelbart køreklar på alle bånd imellem 1,8 MHz og 50 
MHz, og igen på 144 MHz. Selv 70 MHz og 432 MHz kunne 
arrangeres forholdsvis nemt. 
Vores problem består i at stationen kun sparsomt bliver brugt, og det 
er synd. 
 

 

Radio på en klubaften 
I dag mener vi ikke der er nogen undskyldning for ikke at kunne køre en QSO eller flere på en 
klubaften. Der findes så mange populære digitale modes, så hvis det ikke nødvendigvis skal være en 
QSO på phone, så er der masser af muligheder. Så bare sæt dig og giv den gas ved stationen, da det 
ikke behøver at forstyrre mere end når man browser på Internettet. 
Der findes også en mulighed for at koble vores antenner ind i det tilstødende lokale 2, og faktisk vil 
vores 10M SSTV robot kunne ændre frekvens på et splitsekund, så man også fra lokale 2 kan 
komme hurtigt i luften på Phone, hvis det er denne mode man ønsker.  
 
 

Radio uden for en klubaften 
Efter vi har fået vores nøgleordning etableret, så kan vi jo komme og gå i 
vores forening som man lyster. 
Det forsøges til stadighed at holde udstyret i topform, og derfor kan man 
umiddelbart sætte sig ned, også uden for normal åbningstid, og træne sine 
færdigheder på radioen. 
 

 

Teknikken 
Thomas OZ1JTE har haft en stor andel i at opbygge 
radiohjørnet som det ser ud i dag. 
Han har samtidig ladet sig forstå, at nogen er lidt nervøse 
for at pille ved knapperne grundet manglende forståelse for 
hvordan man betjener udstyret korrekt. 
Selve grundideen ved at opbygge stationen som den 
fremstår i dag, er hensynet til ikke at skulle koble noget til 
og fra manuelt, med deraf løse kabler, samtidig med den 
fare der så ligger i at tingene ikke bliver forladt i køreklar 
stand. 



Derfor er der i teknikken indført en del omskiftere, især i 
antennesystemet. Dette er en sikkerhed for man kan vælge den 
ønskede station og antenne man til enhver tid skal bruge, uden 
at skulle kravle ned under bordene og lede efter løse kabler. 
Man skal måske heller ikke overdrive sin frygt for et par 
omskiftere, da det trods alt ikke er raket videnskab. 
De opmærksomme har sikkert også bemærket, at der er 
kommet et nyt PA trin til samlingen i PA hjørnet. 
Dette er et låne PA trin, som også meget gerne må benyttes, 
under hensynstagen til klubbens certifikat begrænsninger. En 

kort introduktion til knapperne er dog anbefalings værdigt.  
Thomas som kender udstyret ret godt efterhånden, efter at have brugt det til contester de sidste par 
weekender, vil meget gerne give en delvis eller komplet oplæring i brugen af udstyret, hvis noget er 
uklart. 
Jens OZ2JP som er den tidligere ejer af vores nye avanceret HF station, giver også meget gerne en 
gennemgang af stationens facilliter. 
Det hele er ganske logisk, og vil efter en kort gennemgang være nemt at gå til. 
Hvis man ”bare” ønsker at køre 100W fra stationen, så er det ganske ligetil at vælge den korrekte 
antenne og der udover at sætte sig og køre. 
 

De fælles oplevelser med radioen. 
Man kan sige meget for og imod contester på radioen. Nogen finder dem frygtelige, og andre 
benytter dem til at have en hyggelig weekend med radioen. Evt. måle sig op imod andre, eller have 
en interesse i at forbedre sin teknik og sine evner inden for denne niche. 
Der er dog ingen tvivl om, at bliver man bidt af contests, så åbner der sig mange muligheder for at 
dyrke sin hobby sammen med andre. 
Det får pludselig en lidt mere social drejning, hvis man sammen vælger at stille op i det som 
normalt kendetegnes som ”Multi klassen” eller lign. 
Man mødes og har en hyggelig weekend sammen, gerne med mad og social hygge, hvor 
omdrejningspunktet er konkurrencen med andre stationer. 
 
Meget apropos dette contest, så vil der i denne weekend vi møder næste gang, afholdes en contest 
hvor skandinaviske stationer er de eftertragtede, og dette vil give masser af respons på et evt. CQ 
opkald. 
Du skal bare give de kaldende stationer en rapport som altid er 59, udtalt ”5 og 9”, og så et 
løbenummer startende med 001 og så fremdeles. 
Du vil blive overrasket over hvor stor interesse der pludselig er for en lille Dansk station. 
Starten går Kl. 14:00 lørdag, og slutter samme tidspunkt søndag. 
Denne contest ville i øvrigt være en særdeles oplagt mulighed for et klubarrangement senere. 
 
Vi håber vi har tirret nogens lyst til at køre lidt radio med ovenstående tekst. 
 
             Thomas/OZ1JTE 

 


