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Efter et længere fravær af Nyhedsbreve fra din radioklub, syntes vi det er på tide at 

opsummere lidt fra de forskellige aktiviteter, give status på hvad vi har gang i lige 

for tiden, og som altid, prøve at forme en spændende efterårssæson, som falder i 

god tråd med jer som medlemmer og jeres ønsker. 

 

 

Endnu en fin radio donation. 

For et par uger siden havde vi besøg af en søn til en 

afdød medamatør.  

Han medbragte en hel del ældre udstyr, primært 

Yaesu apparater fra start 80’erne, og gav os det hele 

kvit og frit. 

Imponerende ser de ud og der er liv i det meste. Lige 

nu står de i værkstedsrummet og venter på at blive 

afprøvet, så de kan få en seddel på, som beskriver 

standen mm. 

Alle er velkommen til at være med til at lege med disse fine ting fra en svunden tid. 

På billedet her, ses en af de første testet radioer, som er en flot Yaesu FT-225RD som var en perle 

på sin tid.:-)  

 

Loppemarked / Test af radioer / Hvem vil være med?   

Apropos ovenstående, som bare er en enkelt donation i en række af flere andre, så står vi 

pludselig nu med en overflod af gamle sjove, og sikkert også, ganske brugbare apparater og ditto 

tilbehørs ting. 

Der er gjort nogle løse tanker om hvad vi burde gøre med disse ting, og alt fra at udvide museums 

hylderne til salg på Brugtgrej har været nævnt.    

Vi har i bestyrelsen været meget i tvivl om der er interesse for et ”Skrammel marked”. 

Så vi håber at interesserede i denne type markeder vil give deres kommentarer med, og som altid 

meget gerne også give tilsagn omkring hjælp til sådan en aktivitet, hvis det er der vi ender. 

Nu er det som sagt ikke kun skrammel vi har, men i kasserne er vi vidende om der i hvert fald står 

op til mange VHF stationer, flere HF stationer, og masser af ganske godt tilbehør i form af 

forskelligt udstyr. 

Men for at disse ting kan blive til enten salgsannoncer til Brugtgrej, 

eller blive slået op som håndværkertilbud på eks. vis Facebook, til 

afhentning på torsdags aftener, så skal der en minimums 

afprøvning til, så vi ved nogenlunde hvad vi sælger. 

Vi har jo alt udstyr til at tjekke modtagning, sending og funktioner i 



øvrigt.  

Har du lyst til at hjælpe med at teste en radio i ny og næ, og efterfølgende sætte en lap papir på 

om standen, så giv besked til enten Thomas OZ1JTE eller Martin OZ2MA, som vil forsøge at 

koordinere.  

 

EDR.  

Hold da op en gang cirkus vi har været vidne til 

de seneste lange tider i vores landsforening. 

Der tegner sig et nyt forsøg omkring at genrejse 

foretagendet, som kaldes EDR 3.0 

Vi håber det denne gang vil lykkes. 

Vi har stadig en Temaaften til gode som er 

planlagt senere på året, hvor vi i fællesskab vil 

drøfte vores fremtid i denne landsforening. 

Vi har ikke travlt med at få arrangeret denne aften, da tingene langt fra er faldet til ro endnu, men 

når et mere klart billede viser sig, så melder vi ud om en torsdag aften, hvor vi i fællesskab snakker 

om vores fremtid i vores landsforening, som vi lovede på generalforsamlingen i marts.   

 

Nordiske blade  

Det er blevet besluttet, at de nationale 

radioklubber i Norge, Sverige, Finland 

og Danmark skal udveksle deres 

medlemsblade i pdf-format. Bladene 

skal være tilgængelige for landenes medlemmer af de nationale foreninger. Udvekslingen sker 

ved, at filerne lægges op i et fælles NARU-cloud, hvorfra klubberne kan downloade bladene.  

Alle de tilgængelige blade kan medlemmer læse på edr.dk under For medlemmer- NARU blade 

under landsforeningens hjemmeside. 

Vil du derfor læse bladene i klubben, så kan vi hjælpe med login. 

 

Antenne arbejde på volden.  

Vi mener nu, i hvert fald for en tid, at vi har fået styr på 

vores Dipol antenne i den store flagstang på volden. 

Der er for nyligt blevet udskiftet stikforbindelser og 

fødekabel, så vi krydse fingre for den vil virke i lang tid 

nu. 

 

Dør låsen til det store lokale. 

Til dem der ind imellem kommer i foreningslokalerne uden for 

klubaftenerne, vil bemærke at vores dør binder en del i låsepalen. Vi 

har for nyligt fået en ny låsepal i karmen, og den er ikke helt perfekt 

tilpasset. Så tro ikke at døren er låst, hvis du korrekt har ført din dørbrik 

forbi panelet, men giv bare døren et mere bestemt tryk, og så vil døren 

forhåbentlig springe op. Vi håber den bare lige skal ”slides til”, men 

ellers vil der blive taget fat i problemet med koben og flækøkse. 

 



SSD Harddiske i vores Pc’er. 

Vi er i gang med at opdatere vores Pc’er med nye harddiske, som selvfølgelig bliver SSD typer. Vi 

håber på lidt mere liv og speed over systemerne, når opgaven er tilendebragt. 

Kan du ikke finde nogen af dine dokumenter, så kan de være flyttet, og spørg evt. Frank OZ0FA 

om han kan hjælpe med at finde dem. 

 

Nyheder fra OZ5BAL på edr.dk 

Som nogen måske har bemærket, så holder vi en lille pause med 

opdateringerne på vores afdelingsspalteplads, på edr.dk hjemmesiden. 

Der har været så meget uro på siden at vi ikke helt ser det nødvendigt at 

poste vores nyheder der for tiden. 

Dette er dog ikke en bestyrelses beslutning, men bare vores egen redaktion, 

som sparer lidt på kræfterne her. 

 

…og så lidt obligatorisk jammer fra Formanden.  

Som I sikkert har bemærket, så har det i den senere tid 

ikke været den mest aktivitetsrige periode i foreningen. 

Bevares, det er sommer og vi har alle andre gøremål at 

tage os til. 

Men det er jo nu vi skal til at planlægge efterårssæsonen, 

og det er nu I skal i gang med ideer og tiltag. 

Der ligger nogle små foredrag om N1MM, 

HamRadioDeluxe, FT8 mm. i støbeskeen, men det bliver korte intense foredrag på en torsdag 

aften, når vi finder en, der vil afholde sådan en seance. 

Så tøv ikke med at melde ind med ideer og allerhelst i kombination med en hjælpende hånd, til et 

arrangement, en aktivitet eller noget helt tredje. 

Især noget af den nye teknik i vores hobby kunne være af interesse. 

SDR-Dongler, SDR software, Arduino projekter, Raspberry pi programmering og 

tilbehør mmm. 

 

Sommerfest? 

 

Hmm, der har ikke været den store snak om en sommerfest i år. 

Vi lader den stå lidt, hvis nogen skulle få lyster. 

Det er ikke for sent. 

 

CQWW WPX RTTY 2018 blev vundet af OZ5BAL i deres klasse. FLOT og TILLYKKE 

 

Præg din forening – Til slut et lille ønske. 

Vi har stadig fantastiske lokaler, tidssvarende teknik, og en kæmpe antennepark. 

Du har alle muligheder for at dyrke din hobby, og nyde godt af alle vores fine faciliteter, som altid 

står klar til dig. 

Vi kunne lave så meget interessant og spændende sammen, og få en masse gode timer med 

hinanden og vores hobby. 

Forspild ikke denne unikke chance, og deltag aktivt i klublivet til glæde for os alle. 


