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Hermed lidt løst og fast fra klubbens kommende aktiviteter.
Vi står på tærsklen til den mørke sæson, hvor der traditionelt sker en masse i
klubben, så her er en lille opsummering af aktiviteterne, som du kan springe til som
du lyster.

Besøg hos Dansk Datahistorisk Forening.
9. oktober.
Som I givetvis allerede er orienteret om, så har vi fået en
indbydelse fra Dansk Datahistorisk Forening, som har indbudt os
til et besøg, og en snak om hvordan det hele startede. Derefter en
præsentation af alle de mange spændende sager fra dengang,
som foreningen har samlet i deres lokaler.
Da denne forening holder til på samme foreningscenter som vi
selv, så vil det være ganske nemt at komme hertil.
Vi vil sammen bevæge os mod 70’erne og 80’erne d. 9. oktober
Kl. 19:10, efter en samling af tropperne i vores egne lokaler Kl. 19.

Stillehavstur med radio.
Rejseberetning V/OZ0J Jørgen – 16/10.
Efter Jørgen har afsluttet sin rejse i asien og Stillehavet, vil han
komme og fortælle om hans tur og oplevelser den 16. oktober.
Vi er blevet lovet både lydklip fra de store plieups og masser af
billeder.
Kom og hør med på denne ”Roadtrip” fra den anden side af jorden.
Foredraget er i øvrigt et åbent EDR foredrag, så kender du andre der
har lyst til at være med, så er de meget velkomne som gæster denne
aften.

ATF2014 - Fyns træf.
2. november.
Som man har kunne læse i en allerede rundsendt mail, så
er der taget initiativ til fælleskørsel til Amatørtræf Fyn, der
afvikles d. 2. november.
Har du planer om selv at køre og har ledige sæder, eller
omvendt ønsker at sidde med i noget fælles transport, så
henvend dig til Jesper OZ0JBM i klubben eller
oz0jbm@oz0jbm.dk

Certifikat kursus.
Endnu engang med Kurt OZ9KJ ved roret, styrer vi mod
certifikatprøver til foråret.
Efter et par forespørgsler har Kurt OZ9KJ indvilget i at stå på scenen i denne
vinter sæson og guide interesserede sikkert frem til en amatørradio certifikat.
Ikke alle detaljer er på plads endnu, men foreløbig skal vi have samlet så
mange interesserede, at et hold bliver en realitet.
Derfor skal du nu på din vej annoncere vores tiltag, og hører du om nogen med lyster i
denne retning, så bed dem tage kontakt til enten klubben eller Kurt selv.
Allerede nu kan vi afsløre at det givetvis bliver programsat til onsdag aften.
Klubben oz5bal@oz5bal.dk - Kurt: oz9kj@smoerumnet.dk

QSL kort i klubben
Der er stadig en del uafhentet QSL kort i klubben.
Flere kuverter med medlemskaldesignaler på ligger ved døren og venter på at blive
afhentet. Husk at kikke i bunken, og tjek om dit kaldesignal er på en af dem. Det kan være
meget gamle QSO’er, så måske du var aktiv for 5-10 år siden?

Gasloddekolbe
Der er indkøbt en fin ny gasloddekolbe til klubben.
Et ønske vi har haft længe grundet vores store udendørs areal som vores antennepark er
etableret på.
Det er derfor en stor lettelse ikke at skulle rulle 100 meter eltromle ud, når et stik skal
loddes.
Gasloddekolben kan lejlighedsvis udlånes, hvis formalierne bliver overholdt, med at skrive
sig i lånebogen under bardisken.

Digimode test
Vi har netop afsluttet et fællesarrangement i klubben, hvor vi sammen aktiverede klubbens
kaldesignal i weekenden 6-7. september. Vi deltog i en Russisk RTTY test, og lavede over
550 QSO’er i løbet af 24 timer.
Vi har allerede planlagt endnu engang at samles til et nyt radiosport arrangement, som
også bliver en RTTY test, og detaljer kan findes på hjemmesiden under tilmelding til
Contests.
Alle er meget velkomne til at være med, og vi har brug for både operatører og folk der bare
hepper i baggrunden.

El installationer
Har man prøvet at skulle tilslutte eller afbryde noget under vores
teknik borde, så har man stiftet bekendtskab med vores temmelig
kaotiske installationsforhold, der hersker både i El
installationerne og mange af signalkablerne rundt omkring.
Da ting er kommet til igennem mange mange år i små portioner,
så bære en del af installationerne præg af dette, og de trænger
gevaldigt til en kraftig gennemgang.
Derfor søger vi medlemmer med forståelse for dette til at
planlægge og udføre det efterhånden nødvendige arbejde, med henblik på mere
overskuelige forhold.
Samtidig kan man komme med ønsker, hvis man har specielle ideer til hvad og hvor der
hhv. skal være fast EDB strøm, 3-faseudtag og i øvrigt hvor der med fordel kan monteres
strømudtag.
Martin OZ2MA har indvilget i at være tovholder på projektet, men der kræves en del
”medarbejdere” for at arbejdet kan udføres på kort tid, og ikke ulejlige klubbens
medlemmer mere end højst nødvendigt. Martin kan kontaktes på martin@oz3p.dk
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