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Som en naturlig respons på opfordringen bragt i det sidste Nyhedsbrev, har OZ2PJ 
Poul, skrevet den tekst du vil finde herunder. 
Ydermere benytter vi chancen for endnu en lille opfordring, som teksten bagerst i 
dette nummer vil gøre rede for. Her finder man en muligheden for endnu engang at 
gå sammen om et spændende byggeprojekt i stil med tidligere år.  
 

 
 
        
    

    

                            

            CQ World Wide DX ContestCQ World Wide DX ContestCQ World Wide DX ContestCQ World Wide DX Contest        2011201120112011    
 

 

Hej Alle sammen.   

Jeg har fået den skøre Ide at Jeg/vi OZ5BAL skal deltage i CQ World Wide 2011  

Testen afholdes i perioden fra 29-10 til 30-10-2011. Fra natten mellem fredag og lørdag til 
og med natten mellem søndag og mandag. 48 timer i alt.   

CQWW SSB Contest: 0000Z Oktober 29 through 2359Z October 30 2011 

Derfor vil det være dejligt hvis der var nogen der vil deltage, så vi måske kunne bemande 
radioen i evt. 24 timer eller hvad vi nu lyster.  

Samtidig kunne vi måske også have nogle hyggelige 
timer sammen om radioen. 

Især de uøvede og de der bare gerne vil se hvordan 
sådan noget contest forløber, er meget velkomne.  

http://www.cqww.com/ 

 Send en Mail eller Ring  

Din tilmelding kan gøre at vi har et hold. 

73 OZ2PJ Poul   

oz2pj@oz2pj.dk 

Mobil: 42420814 

 



Årets byggeprojekt? 
Da der endnu ikke er taget initiativ til noget fælles bygge projekt 
i klubben vil Thomas/OZ1JTE gerne starte debatten om det helt 
rigtige projekt med denne tekst. 
Jeg har jo været med de fleste gange til at bygge de 
spændende ting vi i fællesskab har fundet frem til. 
Hver gang har succesraten været høj, og i dag kan jeg glæde 
mig over både et antenneinstrument, et SWR/Power meter, en 
SDR radio, 50W HF PA mm. 
Derfor syntes jeg også vi i denne sæson skal forsøge at finde et 
egnet projekt til vinterens puslerier. Vi skal jo også holde vores SDR hold med selskab, da 
ikke alle er helt i mål endnu. 
Jeg har ikke selv lige en oplagt ide i ærmet, men håber sammen med de forhåbentlig 
mange interesserede at finde lige det vi alle mangler. 
Et par ideer kunne jo være: 

 
L/C Meter som eks. vis dette: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html 
Digitalt SWR/Power meter som eks. vis: http://www.radio-kits.co.uk/swr_meter/index.htm 
PSK/RTTY/CW uden PC som eks. vis: http://www.nue-psk.com/ 
Find selv på flere…… 
 

 
Som vores aktivitets kalender ser ud nu, burde vi sagtens kunne starte 
sådan et projekt op.  
 
Hvis nogen har gode ideer til projekter eller bare har lyst til at bygge 
med, så giv lyd fra jer. 
 
                    

     Thomas/OZ1JTE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


