
Hej Alle Radiointeresserede Privatradiofolk, Walkie brugere osv. 

 

Vi har i den lokale radioklub i Ballerup tænkt over om den spændende opblomstring, der er at spore på 27 

MHz, ikke kunne hjælpes på vej af et initiativ, som i vores øjne ligger lige til højrebenet. 

 

Vi har i vores forening nogle vældig gode lokaler, med alt sig til faget hørende, og I har forhåbentlig det 

gode humør og lysten til at ses ind imellem. 

 

Dette skal kun opfattes som en mulighed for at få sin helt egen aften, med jeres måde at gøre det hele på, 

og ikke mindst med de ideer, som udspringer af jeres tanker omkring hvad sådan en aften kan bruges til. 

 

Altså også meget gerne mødes på tværs af tilknytninger til andre klubber. 

 

Vi forstiller os til at starte med, en månedlig aften, det kunne være den første onsdag i hver måned, hvor 

alle med interesse for 11M kan komme og trykke hånd, og udveksle alt det man nu udveksler på sådan en 

aften. 

Ideen var så, at der ikke behøvedes noget medlemskab af nogen art, men man bare kom forbi i den 

udstrækning, tid og lyst gav mulighed for. Så må vi se hvor langt det rækker. 

Måske en E-mail liste kunne udarbejdes, hvis noget skulle meldes, aflyses, eller i øvrigt offentliggøres. 

 

Vi har forstået at der ikke findes mange radioklubber der specifikt henvender sig til Walkie folkene, men de 

bestående muligheder, her på Sjælland, mere er at opfatte som nummerklubber. 

Derfor er denne ide udsprunget af lysten til at bidrage med vores lille mulighed, for at styrke denne del af 

radiohobbyen, som vi altid har opfattet som lige så vigtig som alt det andet. 

Da vores forening jo i forvejen er en veldrevet og velfungerende forening, så slipper man for alt bøvlet, og 

kan straks tage fat på at spise ostemadder og kværne kaffe..:-) 

 

Men sådan nogle ideer kan jo selvfølgelig tage form i forskellige niveauer: 

Den ultra-lighte er som beskrevet ovenfor. 

Mød op, spis en ostemad, leg med vores radioer, drik noget kaffe, og fortæl røverhistorier. 

 

Den lidt mere organiserede udgave er man måske ind imellem holder stumpemarked, eller måske bygger 

antenner sammen. Laver fællesindkøb. Man kunne også lave nogle sociale arrangementer osv. 

 

Den helt tunge udgave er jo så den, som udover at indeholde de 2 første oplæg, også indeholder udflugter 

til eks. vis Herstedhøje bjerget med generator, pumpemaster og radio, en lørdag aften ved 21 tiden 

(27.315/27.275 USB), med den hjemmebygget beam, og så viser dem i Vest Danmark, hvordan et signal fra 

Øst også kan lyde. Længste Km antal kunne så offentliggøres på en dertil indrettet hjemmeside. 

Næsten alt nødvendigt udstyr er selvfølgelig allerede til stede. 

 

Forvent dog at det er dem der netop kommer på disse aftener, der også vil forme disse mødedage. 

Som altid med den slags, er det jeres egne ideer det skal bygge på. 

Vi tilbyder bare husly. 



…og apropos husly: 

Vi har komplette setup til 11M. 

Antron 99 i 18M mast, masser af radioer og andet nødvendigt. 

Værksted, Bar, Internet, Pc’er, Måleudstyr osv. osv. 

 

Hva’ så nu? 

Til at starte med vil vi rigtig gerne have nogle tilbagemeldinger omkring sådan en ide. 

Kunne noget i konceptet være anderledes, ville du selv komme sådan en aften, og ikke mindst ville det 

ligeledes være rart med personer, der beskrev sig selv som mulige kontakt personer eller tovholdere, hvis 

noget blev startet op. 

 

Vi har endnu ingen konkrete planer om start, men vil lodde stemningen og fornemme om potentialet er til 

stede. 

 

Man er meget velkommen til at skrive kommentarerer eller andet til: 

oz5bal@oz5bal.dk 

Eller kikke på www.oz5bal.dk for mere information omkring de øvrige ting der sker i vores forening. 

 

 

  


