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Dette nummer af vores Nyhedsbrev, omhandler aktiviteter i den kommende tid, som
du måske vil finde interessante.
Vi har også smidt et par andre ideer til kommende aktiviteter i puljen, som vi
ligeledes kunne være fælles om. Det er derfor vigtigt du tilkendegiver en interesse
for tingene, hvis vi skal gå videre med planerne.
________________________________________________________________________
Aktiviteter i den kommende tid.
Vi har fået lovning på et par spændende foredrag sidst i maj
måned fra vores revisor, OZ0J Jørgen.
Jørgen vil komme og fortælle om ”Clublog” d. 23. maj, og selvom
Jørgen ikke ved det endnu, så håber vi han ugen efter, altså 30.
maj, vil komme igen med hans ”Roadtrip” beretning, fra hans
Stillehavstur til American Samoa, hvor det primære formål med
rejsen er at køre radio, masser af radio.

Udover ovenstående er det sidste udkald, hvis du planlægger en tur til Fyn, hvor vores
landsforening afholder en Temadag med flere spændende ting på programmet.
Den sidste side i dette Nyhedsbrev er landsforeningens eget oplæg til dette arrangement.
Kig på det, og bliv inspireret til en tur til Fyn.
Lidt ude i fremtiden har vi stadig foredrag om N1MM logger programmet,
HRD for øvede og uøvede, Logprogrammer til den daglige logning, og
sidst er der kommet et ønske til fra et par af vores nyeste medlemmer, om
at få en indføring i mystikken omkring ”Baluner”.
Disse sidste emner er ikke endnu programsat, men er der interesse nok,
så vil vi forsøge at konkretisere tankerne til noget mere håndfast.

CQWW WPX SSB Contest i denne weekend 30.-31. marts.
Har du fået lyst til at køre lidt Contest med SSB, så er det jo i denne kommende
weekend, det går løs med ovenstående Contest.
En test vi har stolte traditioner i, og den var et fast indslag for klubben at deltage i,
i en lang periode, for år tilbage. Klubbens radiostation er selvfølgelig klar til dig.
Flere detaljer om testen her: http://www.cqwpx.com/

Vil du snakke med en rigtig DX station?
Som nævnt højere oppe, så tager vores eget medlem en tur til American
Samoa, som er en lille Stillehavs Ø langt ude i det store Stillehav, med
ægte palmer, og efter sigende også stedet hvor damerne kun går med
bananskørt.
Kunne du tænke dig at lave en radiokontakt til dette sted på jorden, har du
nu en unik chance.
Det bliver måske ikke nemt, da afstanden er stor, og garantier kan vi ikke udstede, men vil nogen
gøre forsøget og mærke suset fra en kontakt med en ægte DX station, så vil det være muligt at
gøre det fra klubbens radiostation, med høj effekt og vores store antenner.
Derudover har vi jo den fordel at vi kan følge Jørgen og hans rejsekammerat OZ1RH Palles
anvisninger på Dansk, så vi måske er heldige at have dem et par minutter for os selv, undervejs.
Vil du læse mere om tidspunktet for turen, som i øvrigt er midt i april, og andre interessante detaljer
om tures, så kig forbi Jørgens hjemmeside: http://kh8.oz0j.dk/
Vil du give det et forsøg, så snak med Thomas OZ1JTE, som kan foreslå et tidspunkt, og hjælpe
med at opsætte stationen til ”Kanonskuddet mod nord”, så chancerne bliver forbedret.

Firma eller Museums besøg?
Vi har igen snakket om at tage på udflugt sammen.
Vi mangler gode ideer til udflugtssteder, og har selv snakket om
Koldkrigsmuset ved Stevns, Fregatten Peder Skram, eller måske
en Tech virksomhed som kan vise os noget spændende.
Hvis du syntes det lyder som interessante tanker, så meld tilbage til
en fra bestyrelsen og giv din interesse til kende.

Et par praktiske ting fra klublokalerne.
Da vi gerne vil undgå ”Madspild” som den ansvarlige forening vi er, så vil vi i
den kommende tid køre udvalget af vand og øl i køleskabet ned til et lidt
mere begrænset udvalg.
Vi beholder Pepsi Max, Danskvand, Pepsi Twister, og vil i Øl udvalget prøve
med kun en enkelt pilsner type.
Hvis du føler der mangler en type af enten vand eller øl, så sig til, så kan vi
justere udvalget løbende.
Vi har fået et stort opbevaringsskab på vores gangareal foran vores lokaler, så har du noget stort,
som du kortvarigt roder med i vores værksted, så er der mulighed for at gemme det lidt af vejen i
dette skab.
Nøgler hænger ved baren ved containernøglen.
Til sidst som lovet, det oplæg til vores landsorganisations Temadag.
Den finder du her på sidste side:

