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Det er længe siden I har hørt fra jeres radioklub OZ5BAL, og her 

hvor lyset snart kan skimtes for enden af tunnelen, vil vi gerne 

sende en hilsen ud til jer alle om, vi stadig er her, og er klar til at 

forsætte hvor vi for snart længe siden, blev bedt om at gå QRX 

(standby) og vente på yderligere instruktioner fra Mette-Mor. 

Det grønne lys er endnu ikke tændt for vores klubmøder og aktiviteter, men der kan 

ikke være langt igen før vi atter kan samles, så lad os sammen så småt begynde at 

bringe gryden i kog igen, og dermed tage fat på en sæson, som forhåbentlig bliver 

noget mere opløftende end den sidste. 

________________________________________________________________________ 

  

Vi skylder.  

Heldigvis ikke penge, men vi skylder flere arrangementer, 

blandt andet sommerfest, Julefest, Gløgg og æbleskiver mm. 

Vi vil overveje at finde en erstatning for disse arrangementer, 

og finde et alternativ til ovenstående, så snart vi kan ses igen. 

 

Vi skylder også. 

Generalforsamlingen fra 2020, som vi vil lægge sammen med detteårs generalforsamling, og 

derved få klaret det hele af en gang. 

Indkaldelsen kommer ligeledes, så snart vi igen må samles.  

2020 regnskabet er allerede færdiggjort og mangler bare revisionens skarpe blik. 

 

Donationer indløbet 

Endnu en gang har vi været heldige at få en donation af teknik, så vi har 

noget at stå på hoved i sammen, når vi igen får mulighed for det. 

Det meste står klar i værkstedslokalet. 

 

 

 

Rengøring efter stilheden. 

Som noget af det første, vi skal i gang med  når vi skal ses igen, er at få 

rengjort vores lokaler med knofedt og sæbevand. 

Det er længe siden vi har haft mulighed for at gøre noget på dette punkt, 

så vil du være med til at gøre lokalerne fine igen, og stå klar til vi kan 

benytte dem igen, så giv lyd fra dig, og vi kan sammen give den en skalle 

til alles glæde. 



 

Spændende og meget nemt udført antenne, der virker. 

Vi har fået en hilsen fra vores gamle medlem 

Chris fra Slovenien, og han fortæller han har 

stiftet bekendtskab med en meget nabovenlig 

antenne, der rent faktisk giver fine resultater. 

Det drejer sig om en loop antenne, der bare 

ligges på jorden. 

En firkant af antennetråd, hvor coaxkablet 

tilsluttes via en transformator (9:1), og dette 

giver så en fin RX antenne til de fleste HF 

bånd. 

Chris opfordre andre til at prøve den, men husk 

det kun er en modtagerantenne. 

Artiklen som Chris faldt over og brugte som ideoplæg til sin egen, kan findes her; 

http://kk5jy.net/LoG/ 
 

Foreningscenteret Tapeten. 

Tingene har jo også stået stille her igennem længere tid, men der er stadig 

personale i begrænset omfang, mht. opsyn mm. 

De seneste rygter fra stedet er, vi på stueetagen under os, vil få et kortvarigt 

rykind af Ældresagen, som er i transit indtil det nye foreningshus ved 

banegårdspladsen i Ballerup står klar. 

Derudover er der rygter om et helt nyt tag på Tapeten, og her skal vi nok mere på 

banen på et tidspunkt, da vi jo har en del installationer deroppe, som forhåbentlig skal behandles 

med forsigtighed på vores anvisning. 

Den sidste store ting der går rygter om på stedet, er der vil blive udført en ekstra etage over den 

meget høje bankohal, og man derved vil indskyde en 1. sal hen over salen. 

Der bliver mange ting, der derfor kan have indflydelse på vores forening i den kommende tid, og vi 

må prøve at holde øjne og øre åbne, for at tage del i beskyttelsen af vores interesser på stedet. 

 

Frekvenser på radioen hvor vores medlemmer 

gemmer sig 

Mange er stadig radioaktive, selv om vi er lidt spredte. 

På 80m på 3,662 MHz LSB, finder du mange morgener kl. 9 

flere af vores medlemmer. 

I den senere tid er hørt OZ2J John, OZ2AW Alan, OZ2KB Kurt 

og vores tidligere medlem OZ5GQ Arne. 

På 2M, på frekvensen 145,550 MHz FM, finder du også en lille 

håndfuld. 

Her høres jævnligt, OZ2PJ Poul, OZ4AFR Michael, OZ8FM Finn, OZ2MA Martin, OZ7MRH 

Michael ”Gokke”, mfl. 

I øvrigt… 

Er der på 2M frekvensen 144.255 MHz USB, startet trafik op fra hele landet, så vil du have støvet 

din SSB radio af på 2M, så prøv at kald ind her. Husk det foregår her på lodrette antenner. 

http://kk5jy.net/LoG/


Derudover er der på frekvensen 27.355 MHz USB, stadig ”Danmark rundt” hver lørdag Kl. 21:00, 

så vil du lytte med hvor godt din antenne rækker på 11m, så er der en god anledning her. 

Lodret antenne polarisation. 

Om søndagen kører der et tilsvarende ”træf”, men her med vandret polarisation. 

Frekvens og klokkeslæt, det samme.  

 

Hold dig ikke tilbage, hvis…: 

 Du har fået en god ide, du mener vi kan samles om. 

 Er faldet over en spændende ting eller artikel, du vil dele med os andre 

 Har lyst til at gøre en forskel med et projekt i klubben 

 Har lyst til at sætte lidt gang i en aktiovitet i klubben 

 Har lyst til at deltage i renovering og vedligehold af klub og antenner. 

 Osv.. 

 

 

 

 

 

 


