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”Hvad skal vi lege, spørg’ vi hinanden. Hvem finder først på en rigtig ide?” 

Sådan lød legesangen fra et kendt børneprogram, der blev sendt da jeg var barn, og 

det gik jo meget godt dengang med vores legekammerater, så lad os prøve med 

samme omskrift igen. http://www.youtube.com/watch?v=Xh2pwWEtWps 

Da det kniber lidt for medlemmerne at komme med konkrete ideer, så har 

bestyrelsen lagt hovederne i blød, og her kommer ideer der frit må bruges, 

videreudvikles, og føres ud i livet, hvis man syntes noget af det lyder spændende. 

Man er i hvert fald altid velkommen til at nævne for bestyrelsen noget af det lød 

spændende, så vi derved får en ide om hvilken retning boldbanen i sandkassen skal 

have. 

Vi ved godt vi står foran sommersæsonen, men hvis tingene skal planlægges til 

næste efterårs sæson, så lad os sammen være i god tid og vise rettidig omhu. 

 

Loppemarked igen? 
Som I husker havde vi glimrende succes med vores Sankt-Hans 

loppemarked sidste år. 

Vi kunne gentage succesen hvis I var interesserede. 

Nok lidt senere på året denne gang. 

Det kræver nogle dynger af udstyr, fra kældre og garager, at få et 

sådan interessant marked op at stå, med festlige priser, pølser, kaffe 

og kage. Så tænk over hvad du i givetfald kunne levere til sådan en dag. 

 

Skal vi invitere walkie folkene indenfor? 
I erkendelse af vi slet ikke udnytter vores gode lokaler og faciliteter i 

den grad de kunne udnyttes, så var der en mulighed for at byde andre 

med beslægtede interesser indenfor. 

Efter at have fulgt lidt med i de grupper der findes af 27 MHz 

interesserede i vores områder, så er der ingen tvivl om at der er en opblomsting at spore 

på 11M, privatradio båndet. 

Der er kun ganske få, hvis nogen overhoved, samlingspunkter for disse radiointeresserede 

personer her på Sjælland. Et par enkelte nummerklubber er vist det bedste som der er at 

byde på. 



Man kunne måske starte med at invitere til en månedlig hyggeaften, som på tværs af 

organisering andre steder i øvrigt, kunne tilbyde husly og facilliteter, som en hjælp til disse 

radiofolk, for at ses og drikke en sodavand sammen. 

Hvad vi som forening får ud af det, er nok primært noget ny inspirration og liv. I stedet for 

at tænke i medlemsskab osv., så skulle dette nok ikke være den primære årsag til at stille 

en månedlig klubaften til rådighed, i hvert fald i første omgang. Dette skulle måske mere 

være en prøveballon for, om der rent faktisk fantes et potentiale i disse kredse. 

Måske der kunne komme et godt samarbejde ud af disse tanker? 

Prøv at lytte på 27.295 FM i løbet af en aften, eller 27.315 USB kl. 21 lørdag aften. 

   

Et fælles byggeprojekt? 
Med de mange gode kompetancer der findes i vores forening, burde 

det være muligt at finde fælles fodslag til et byggeprojekt, vi alle kunne 

lære en masse af, og efterfølgende være stolte over at have 

gennemført sammen. 

Et projekt der indebar masser af forskellige underopgaver, som til sidst 

kunne samles og bidrage til et stort fælles projekt. 

Ikke kun teknik, men beskrivelse, indkøb, mekanik, skaffe råvare, spørge andre til råds,  

logistik styring mmm. 

Her burde være plads til alle kompetancer, og altså ikke kun hardcore elektronik teknikere. 

Forslag til disse projekter kunne være at færdiggøre Martins OZ2MA’s fine 50 MHz rør pa-

trin, lave et HF PA-trin med alt hvad der skal til af Arduino styring og strømforsyning, filtre 

osv. osv., eller hvad med at opbygge og implementtere et komplet ”Remote system” fra 

klubben, så alle kunne få adgang til vores gode antenner fra en Pc hjemmefra? 

Der er masser af muligheder, og det er kun fantasien der sætter grænsen for hvad vi ville 

kunne gøre sammen. Men det kræver noget lyst. 

 

Audio Streaming af repeatertrafik. 
Der er indkommet forslag fra Kai OZ5KX om at overveje 

muligheden for at Audio streame trafik fra div. 

Sjællandske repeatere, for at tilbyde lidt ”snuseri” til folk 

uden så meget kendskab til amatør radio, og 

selvfølgelig også andre interesserede der derved får en mulighed for at lytte med. Der 

findes masser af software, der kan hjælpe med dette og øvrige delkomponenter findes i 

klubben. Kai mangler bare medinteresserede til planlægning og opbygning. 

 

Kageklub?. 
Hvis nogen kunne overtales til at være med i en turnus ordning, så vil 

klubben gerne stå for udgifter til en fælles hjemmebagt kage på 

jævnlig basis. Måske hver den første torsdag i måneden? 

 



Radiosport. - Contests. 
Vi kommer ikke uden om en af kerneaktiviteterne, når vi snakker 

radioklubber. 

Nemlig Contests… 

Der er så mange gode og forskellige Radiosport contester, at der 

også findes en der ville passe dit temperament og ambitions 

niveau. 

Ingen snakker her om resultater og keminhylde pokaler. Vi snakker 

om at træne sig op i operatørteknik, have det rigtig hyggeligt og sjovt sammen, og ikke 

mindst lære sit udstyr, og båndene, endnu bedre at kende. 

Husk en contest kan aftales og afvikles inden for ganske kort tid, hvis det er den vej man 

ønsker at lægge en del af sin energi. 

 

Skal vi holde Fieldday inde i varmen? 
Hvorfor ikke mødes i den weekend hvori der normalt holdes Fieldday, som hhv. er første 

weekend i Juli for VHF/UHF/SHF, og den første weekend i September, hvor HF 

Fielddayen afvikles. 

Men i stedet for at have alt bøvlet med master, antenner, QTH mm., så vil vi sammen bare 

uddele points til de deltagende stationer, i respekt for det store arbejde de har haft for 

sagen. Vi sniger selvfølgelig en Flæskesteg ind ála Malte, og så er succesen næsten 

allerede i hus. Dette er ”kun” en 24- timers test, og vi nøjes med den ene dag eller max. de 

lyse timer. 

 

Den gamle traver: 
Er der dog slet ingen der kan finde ud af at mødes på en lokalfrekvens ind imellem til en 

hyggesnak? 

 

Udover alle ovenstående ideer, så er der altid mulighed for tema aftener med: 

WSPR – Jens OZ2JP fortæller om systemet og demonstrerer 

Amsat sattellit amatør trafik – Kurt OZ9KJ fortæller om Amsat og deres aktiviteter. 

Clublog – Thomas OZ1JTE En webbaseret log styring. Brugt af alle DX-peditioner mfl. 

LoTW – Jørgen OZ0J besvarer spøgsmål om oprettelse af ARRL’s supersystem. 

Arduino – Arne OZ5GQ tegner og fortæller lidt om programmering af Arduino 

Antik PC – Jens OZ2JP fortæller om hans sjov med gammel kode i ny indpakning. 

JT65 – Poul OZ2PJ laver demo/fortæller om denne lav-signal kommunikations digimode. 

CW – John OZ2J Hvorfor går CW aldrig går af mode, og hvordan begår du dig i en QSO. 

Metaller – Alan OZ1GFU fortæller om spændinger og rengøring af div. metaller. 

HRD Backup og håndtering. – Jesper OZ0JBM fortæller om HamRadioDeluxe tips. 

Easylog – Thomas OZ1JTE fortæller om dette dagligdags Logprogram. 



Tagboxe og antenner – Thomas OZ5TB. Hvad skal du bruge når ant. skal med? 

Camping antenner – Kurt OZ2KB fortæller om camping antenner og resultater 

PC PSU for HF stationen - Karsten OZ1DB fortæller med demo’er hvordan. 

NAS – Frank OZ0FA fortæller hvorfor man bør have en god NAS til backup. 

4M 70 MHz – OZ1ARZ demonstrerer hans 4M hjemmebyg og fortæller hvordan. 

50 MHz RØR PA – Martin OZ2MA fortæller om hans 50 MHz super rør PA. 

SSTV igennem tiderne – Benny OZ5BU beretter om udviklingen. 

Måleaften – Vi måler på vores medbragte udstyr. Følsomhed, Power osv.  

osv. osv. osv. osv.    

 

… og hva’ så nu? 
Det er vigtigt at forstå at man ikke kan holde lange pauser fra 

klubben, og så forvente at der altid er overflod af aktiviteter i 

gang, når man selv lige har et hul i kalenderen, og får lyst til 

at hoppe på. Sådan fungere det desværre ikke, når mange 

holder pause samtidig. 

Nu er det derfor op til dig at vælge, eller finde på noget helt 

andet. 

Bestyrelsen vil altid bakke op og stå for den fornødne logistik 

i forbindelse med klubbens drift undervejs. 
 

Her til sidst, apropos den daglige drift… 

 

Nye nøglebrikker er lovet ”snart”. Ingen kendt dato, men nok ikke lige rundt om hjørnet. 

 

Vi har inviteret Kenneth OZ1IKY, formand for Danich DX Group mm., til sammen med 

OZ1ETA Nils-Bo, at komme og fortælle om en stor plan, med nøgleord som ”Danmaks rekord” og 

”HF-Contest” d. 7. maj. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Nye hynder, som besluttet på vores generalforsamling, er nu ankommet til vores bænke sæt. Vi 

håber alle vil syntes om dem, og passe på dem. Især skal man passe på hjørnerne, når der åbnes 

for en ”Nabo-bænk”, så hjørnerne ikke kommer i klemme, som tilfældet tit var på de gamle hynder. 

 

                                         Bestyrelsen OZ5BAL… 


