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Nedenstående nyheder er lidt løbende information fra vores aktiviteter i foreningen. 

Samtidig bliver der jo også taget mange interessante emner op hver torsdag aften 

på vores klubdage, så nedestående er bare et lille uddrag af de aktiviteter, vi for 

tiden beskæftiger os med i klubben. 

 

Fordrag – LoTW - Logbook of The World - 7. marts.  

Ser du QSL arbejde som en belastning, men synes alligevel 

at det er rart at kunne holde styr på dine bekræftede 

kontakter, og evt. finder det spændende at holde dig ajour 

med hvor langt du er kommet i jagten på 100 lande, 52 

amerikanske stater, og om du har kørt alle kontinenter på alle 

bånd osv., så har du her muligheden for at blive introduceret 

til et elektronisk system, der næsten klare det hele for dig - 

Uden brug af ”gammeldags” QSL kort. 

Jørgen OZ0J kommer torsdag d. 7. marts og fortæller om det 

meget populære LoTW – Logbook of The World. 

Foredraget vil blive holdt i en af vores tilstødende mødelokaler, og vi håber mange vil få glæde af 

dette spændende og effektive system. 

 

Radio Sport afdelingen 

Denne gang har vi besluttet at være med i en RTTY contest. 

Contest weekenden bliver 9-10. februar, og testen der løber i alle 48 timer 

er CQWW WPX RTTY Contest. 

Vi har planlagt at stille op som et multioperatør hold, med en enkelt radio. 

Hyggen er som altid en vigtig del af arrangementet, og der vil blive tid til at 

blive ”oplært” i contest teknik, hvis du ikke er helt på hjemmebane, i enten 

contests eller RTTY qso’er. 

Jens OZ2JP forsøger at samle trådene og overvejer forplejningen under 

testen. 

Det er også her du kan lade et ord falde, hvis du ønsker at deltage, heppe, eller på anden måde 

hygge med. 

For mere information om selve testen: 

http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm 

 

 

 



SMD komponent bibliotek.  
Vi er så småt begyndt at tage tilløb til et komponent bibliotek med 

overflademonterede komponenter, altså SMD. 

Det kræver en del sortering, tilrettelæggelse og opmærkning, så har du mod på nogle 

af disse underopgaver, så brug et par timer til glæde for de mange. 

 

 

 

Walkie reol. 
Som nogen givetvis har bemærket, så har vi allerede måtte 

udvide vores Walkie muserums hylder. 

Der er blevet opsat et par hylder over vores bænkesystem, hvor 

man kan se mange fine basestationer, fra tiden omkring 1975-

1985. 

Hører du om nogen der kunne have noget spændende Walkie 

udstyr fra dengang vi havde langt hår og kørte på Puch 3 gear, 

så modtager vi stadig meget gerne donationer, og finder en 

egnet plads til det i vores lokaler. 

 

Tidskrift overskud 
Endnu engang er vi ved at drukne i tidskrifter, og da vi samtidig har snakket om at 

skille os af med vores ældre numre af OZ, så har du nu muligheden for at redde dig 

mange timers god læsning, af både Danske og udenlandske amatørtidsskrifter. 

Henvend dig til Thomas OZ1JTE, hvis du kunne være interesseret i at overtage nogle 

af de ældre numre. 

 

Generalforsamling 2013. 
Så er vi igen nået til det tidspunkt hvor det er nu du skal gøre 

dig klar til årets ordinære generalforsamling. 

Dette er tidspunktet hvor du kan ytre alle dine synspunkter, 

og få igangsat enten en god debat eller et konkret 

løsningsforslag, på ting du som mener, bør justeres i vores 

forening. 

Datoen bliver torsdag d. 14. marts. 

Der vil blive udsendt en separat indkaldelse på mail, lidt 

senere i denne måned. 

 

Nye måleinstrumenter. 
Karsten OZ1DB har endnu en gang overdraget nogle ganske fine måleinstrumenter til os, 

Derfor vil du se at der er kommet lidt nyt legetøj på målebordet i vores værkstedslokale. 

Det er blandt andet et 150 MHz oscilloskop, en RCL målebrug, en HP tæller, og et fint bord 

multimeter mm. Der er nu også mulighed for at trække større strømme fra en 13,8V (5-16V) kilde, 

da der også er blevet plads til en kraftig Danica strømforsyning. 

 

    På gensyn i klubben, Thomas/OZ1JTE 


