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Et par praktiske oplysninger om alarmsystemet på vores foreningscenter, en 

opfølgning på foredraget 14. maj, og ikke mindst en føler ang. Arduino aktivitet, 

presser lidt på, så derfor dette korte Nyhedsbrev om disse emner.  

 

 

Alarm anlæg. 

Som flere sikkert har bemærket, er det nye G4S alarmsystem monteret 

og også allerede taget i brug ved vores døre på foreningscentret. 

Det betyder at det gamle system ikke længere er fungerende, og du 

fremover skal benytte det nye system, når du ankommer til klubben. 

En anvisning er tidligere udsendt på mail, men da det er ganske simpelt, 

så kommer lige en hurtig vejledning her: 

Nøglebrik forbi 1 gang giver åben dør i 5 sek. 

Nøglebrik forbi 2 gange giver konstant åben dør. 

Nøglebrik forbi 3 gange giver låst dør med alarm aktiveret. 

Da det nye system nu er aktivt, skal du inden for kort tid komme forbi klubben og udskifte 

din gamle brik til den nye orange type, og du skal ydermere lige underskrive en kvittering 

for udleveringen. Vi samler sammen hurtigst mulig, og leverer papirerne retur til Tapetens 

ledelse. 

 

OZ2RF Mega Contest fra Roskilde dyrskueplads. 

Som flere af jer også deltog i, så havde vi besøg af OZ1IKY 

Kenneth, og OZ1ETA Nils-Bo som 14. maj fortalte om, og 

fremlagde en storstilet plan om deltagelse i 2 store contests 

i oktober måned. 

Ideen gik kort fortalt ud på at låne Roskilde Dyreskueplads, 

og opstille og benytte et meget stort setup, til først den 

Skandinaviske Aktivitets Contest SAC, som en generalprøve, og så 14 dage efter, vende tilbage til 

det allerede opstillede grej, og afvikle CQWW, altså den største contest på året, med det formål at 

overtage den gamle Danske rekord fra 1990’erne. 

Begge contests er på SSB, og alle funktioner til sådan et arrangement efterlyses. 

Altså ikke kun operatører, men alle former for hjælp. 

Der er ingen tvivl om at sådan en oplevelse vil kunne huskes i mange år efter, og alle opfordres til 

at være med. Du kommer til at arbejde sammen med andre på tværs af mange afdelinger. 

Jørgen OZ0J som var første tilmeldte fra vores afdeling kan givetvis give flere oplysninger hen af 

vejen ang. dette arrangement. 

Powerpoint slides fra foredraget 14. maj: http://www.oz5bal.dk/downloads/dokumenter/ 



Arduino interesse?  
Vi har ikke helt overblik over hvor stor interessen er for at starte fælles projekter 

op, baseret på Arduino løsninger. 

Vi fornemmer at flere har rodet en del med disse, og små spændende projekter 

finder da også vej til demonstration i klubben fra tid til anden. 

Benny OZ5BU og Jens OZ1ARZ har derfor spurgt om ”Nogen har lyst til noget 

samarbejde”, og derfor dette afsnit om emnet. 

For at bestyrelsen kan få en ide om der er interesse for noget samarbejde, i form af kurser, 

fællesindkøb, lodde aftener og lign., så er det vigtigt du giver lyd fra dig, og meget gerne med dine 

ønsker. 

Benny og Jens er klar med lyttebøfferne. 

På opfordring af Jens OZ2JP har vi nu prøvet at programsætte 

en fast månedlig Arduino aften, hvor vi i hvert fald kan tage 

projekter med, og inspirere hinanden. 

Flere må også have uafsluttede SWR/Powermeter projekter 

liggende de kan bringe med. 

På billedet her ses Thomas OZ1JTE’s Powermeter, indbygget i 

PA trin.:  

 

Antennearbejde. 

Der vil snart blive indkaldt til en antenne formiddag, hvor vi sammen får styr på de små justeringer, 

der kræves efter en vinter med rusk og regn. 

Vores dipoler på volden skal strammes op og efterses, og 80M GP’en (12 meter Flagstangen), skal 

have nye bolte ved toppens forlængelse. De gamle er af dårlig kvalitet og rasler løse i stormvejr. 

Derudover skal vi som sædvanlig have ryddet lidt buske omkring de arealer vi skal bruge på 

volden. Så gør bare ørnenæb, og den grove buskrydder klar. 

Den største opgave bliver desværre endnu en gang at forsøge at finde fejlen på vores HF 

Beamantenne i skorstenen. 12m/17m/30m sektionen har stadig en ustabilitet, som vi har prøvet at 

finde flere gange, og åbenbart uden held. Alle råd er velkomne. 

Martin OZ2MA og Thomas OZ1JTE vil forsøge at pille det drilske element af bommen, og ned i 

varmen hurtigst muligt, og har nogen mulighed for at være klar med hurtig udrykning en dag vejret 

holder og Martin er i god form, så vil vi meget gerne have et par hænder mere. 

Men ellers så vær stand by til de første opgaver beskrevet herover, og forvent en mail snart ang. 

emnet. 

 

Sommeraktivitet 

Som altid holder klubben åbent sommeren igennem. 

Der må forventes lidt lavere aktivitet især i de varmeste måneder, men kom bare forbi og drik en 

sodavand alligevel. Vi plejer jo at finde nogle gode emner at diskutere eller rode i. 

 

 

 


