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Så fik vi afholdt Sommerfest, og vi iler her med
at bringe et par billeder. Derudover har vi
arbejdet i masten, og gjort et godt indhug i mast
opgaverne. Vi er så småt ved at gøre klar til et
kran besøg. Derudover er der et par løbende
aktiviteter, du kan læse om i
Nedenstående

Besøg på fregatten Peder Skram.
Vi har undersøgt muligheden for at få en rundvisning
på museum skibet Peder Skram.
Udover at være et spændende militærskib, så er der
også en fungerende radiostation i gang på skibet,
som jævnligt er bemandet af radioamatører, blandt
andet vores egen John OZ2J.
Vi vil lave en løbende tilmelding i form af et tilsagn om
deltagelse, og når interessen er stor nok, så vil vi
aftale detaljer omkring besøget.
Prisen for rundvisningen vil givetvis lægge på 60-70 Kroner.
Tilsagn om deltagelse kan skrives på lisen på vores opslagstavle i klubben..

Radio Sport afdelingen
Vi har haft deltagelse i flere af sommerens contester på HF fra
klubmedlemmernes side.
Blandt andet i RSGB’s IOTA contest, hvor det gælder om at kontakte så mange
Ø’er i verden som overhoved muligt i løbet af contest weekenden.
Thomas OZ1JTE deltog fra klubbens lokaler, og Jørgen OZ0J kørte til EDR’s
hovedkontor i Odense, for at prøve disse antenner i denne spændende contest.
Både Jørgen og Thomas kørte omkring 1000 QSO’er, så der er mulighed for, når resultatet en
gang forligger, at begge har sneget sig ind i en TOP 3 i Danmark. Tillykke med resultatet.
Jesper OZ0JBM har ytret ønske om at deltage i en RTTY contest fra klubbens lokaler på et
tidspunkt, som en holddeltagelse.

Hvis du kender til en spændende contest, hvor deltagelse kunne have interesse for et hold fra
klubben, så fortæl enten Jesper eller Thomas om ideen.
Andre deltagere er meget velkommen til at være med.
Vi skal hverken vinde eller knokle, men bare være med og hygge os. Novicer i digimode er mere
end velkomne, da der er tid til ”undervisning” i både hvordan afvikling af en digimode QSO, og en
contest QSO foretages.

PA trin til SDR radioen .
Per OZ7AAW har kastet sig over nogle spændende print vi har fået ned i klubben.
Det drejer sig om et PA trins print der består af flere indgangsforstærkere og en 150 Watt
udgangsforstærker.
På printene sidder også et komplet filter til alle HF bånd.
Et temmelig avanceret board, men også en spændende udfordring.
Der er både elektroniske og mekaniske udfordringer.
Til gengæld er det sidste nye teknik i mange af kredsløbene.
Hvis du har lyst til at være med, og give hjælp til selvhjælp på sådan et projekt, så henvend dig til
Per eller Thomas i klubben.

Sommerfest
Her til sidst vil vi så vise et par billeder fra Sommerfesten.
Man kan se en video på adressen:
http://www.youtube.com/watch?v=JyeVfp-JOjM&feature=plcp

