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Dette Nyhedsbrev er primært en opfordring til at finde sammen på en lokalfrekvens, 

som vi tidligere har haft stor succes med,  og ligeledes haft stor fornøjelse af. 

Hvad som har ændret sig siden ”dengang” og nu, er svært at sige, men vi opgiver 

ikke uden kamp, og vil endnu en gang gerne opfordre til, at vi får et fælles 

samlingspunkt i form af en levende lokalfrekvens. 

 

Det at have en lokal frekvens… 
Er noget vi har savnet længe i foreningen. Officielt har vi jo, som de 

fleste forhåbentlig ved, 2 frekvenser hvor vi kan mødes. På 2M har vi 

simpleks frekvensen 144.575 MHz, og på UHF har vi vores repeater på 

frekvensen 434.750 MHz. 

Desværre har disse 2 frekvenser ligget meget øde hen, og er 

fuldstændig ved at sande til, og i lange tider helt uden trafik. 

 

Alle burde have en interesse i at kunne fange hinanden ganske 

uhøjtideligt sådan et sted, og de bedste lokalfrekvenser rundt omkring 

fungerer jo netop ved at man kan komme og gå, og når tiden og lysten indfinder sig, så sige hej til 

de andre, uden nogen større dagsorden. 

Det kan være med håndstationen på en gåtur, eller fra bilen med en dertil installeret station.   

Selvfølgelig også hjemmefra, når man lige skal have en kaffepause. 

 

Der er helt klart nogle åbenlyse fordele ved sådan en lokalfrekvens. 

Ud over vi altid kan få en hyggelig snak, udveksle tekniske 

informationer osv., så har det også den sidegevinst at vi bliver hørt og 

lagt mærke til, af især nye, og selvfølgelig også andre medamatører i 

øvrigt. 

Det ville da være glædeligt hvis en hyggelig snak via radioen, kunne 

inspirere andre til at kikke op, og hilse på os en torsdag aften. 

 

Vi vil derfor opfordre alle til et check ind på frekvensen 144.575 MHz i den kommende tid, og vis 

du støtter ideen med en lokalfrekvens. 

Hvis du har en dualband radio, så sæt da bare også den anden side af radioen til vores UHF 

repeater på 434.750 MHz, som stadig virker fint. 

Men umiddelbart er det frekvensen 144.575 MHz, som vi vil holde fokus på det næste stykke 

tid. 

 



Erhvervsradioer til ombygning eller stumper. 
OZ1PP Peter besøgte klubben i starten af januar, og samtidig med hans 

første besøg hos os, havde han en stor papkasse med, som han mente vi 

muligvis kunne have interesse i. 

Det drejer sig om en del ældre erhvervsradioer, herunder blandt andet en 

del 73 MHz radioer, hvor man er meget velkommen til at tage fra kassen i 

det omfang det kunne være interessant. De 73 MHz radioer vil givet 

umiddelbart kunne ombygges til vores 4M bånd. 

Som altid med disse ”papkasser”, så vil det kun stå i klubben i en 

begrænset periode, så skynd dig at tage for dig af retterne. 

 

RTTY radio contest d. 8. og 9. februar. 
Et foreløbigt lille hold mødes for at aktivere OZ5BAL 

kaldesignalet i digimode contesten CQWW WPX RTTY midt i 

februar. Den 8-9. vil vi mødes, og køre en masse spændende 

DX fra klubstationen. Det vil foregå på et afslappet og en 

hyggelig måde. Alle skal være meget velkommen til enten at 

kikke med, eller sætte sig ved stationen efter en nem og 

ukompliceret oplæring. Afvikling af QSO’erne foregår med et 

par tastetryk på Pc’en. Tilmeld dig evt. contest@oz5bal.dk hos 

Jesper OZ0JBM for løbende info. 

 

Strømforsyning ønskes. 
Vi har aldrig haft en ”rigtig” stations strømforsyning til VHF/UHF 

radiobordet. Det har igennem længere tid været venlige udlån fra 

medlemmerne. 

Den strømforsyning vi i øjeblikket låner, har en temmelig støjende 

blæser, og vi ville rigtig gerne have en anden og mere støjsvag 

strømforsyning til dette bord. 

Har du derfor en god 13,8V 20A eller mere, som du gerne vil enten 

udlåne eller sælge til klubben, så er vi meget interesseret. 

 

E-mail lister 
Der er før blevet gjort opmærksom på vores forskellige E-mail lister som vi benytter i OZ5BAL, 

men da der siden sidst er kommet flere nye medlemmer til, så vil jeg endnu engang lige opfordre til 

man kikker mulighederne igennem, og tilmelder sig, hvis interessen er til stede. Se mere… 

http://www.oz5bal.dk/wp-content/uploads/2011/11/NYHEDSBREV-OZ5BAL-Januar-2009.pdf 

 

Foredrag 
Husk du altid kan finde spændende foredrag på EDR’s hjemmeside. www.edr.dk 

Finder du noget spændende du gerne vil høre om, er du altid velkommen til at arrangere et sådan 

arrangement, til glæde for dig selv og andre. Bestyrelsen hjælper gerne til med det praktiske 

omkring lokaler osv. 

                Bestyrelsen OZ5BAL… 


