OZ3EDR NYHEDSBREV
AUGUST 2018
OZ3EDR starter igen
efter en varm sommer,
TORSDAG
den 16-8, kl. 19:30.
HUSK
Sæt kryds i kalenderen
1-2 september, da er
årets store begivenhed:
FIELD-DAY

VALGET I EDR.
Som du sikkert (forhåbentlig) ved, så har der været valg til RM i EDR. Det
var det første valg efter de nye vedtægter, hvor der jo som bekendt ikke skal
vælges repræsentanter til HB eller formandsposten. Der skulle vælges 34
personer til RM, som så på førstkommende RM-møde (15-9-2018) skal vælge
HB og formand ud af sin midte.
Der skete imidlertid det at der kun var 31 personer der stillede op til RM. Så
det var kun i region midt at der var valg. I de øvrige regioner var der
fredsvalg, da der ikke var opstillet nok kandidater. Det har hen over
sommeren givet en del diskussioner på diverse forummer, om det nu var ok
at lave fredsvalg i nogle regioner eller ej. Alt det kan i læse meget mere om på
EDR.dk i den del af forummet som er for medlemmer. Der blev afgivet 135
stemmer i region midt ud af 307 mulige. Nu venter vi bare på RM-mødet den
15-9 som jo gerne skulle give EDR en ny tiltrængt RM og HB samt ikke
mindst en ny formand, det bliver spændende hvad fremtiden bringer.

Hvad sker der i æteren?
Du sidder nu med en ny udgave
af nyhedsbrevet i hånden (eller
på skærmen). Som du kan se, er
det i nyt layout. Håber du kan li
udseendet.

HF:
Jeg må desværre indrømme at jeg ikke har været ret meget aktiv her i
sommer, med de temperaturer vi har haft har jeg tilbragt det meste af tiden
udendørs og gerne på fjorden.
Men den smule jeg har været aktiv, har da givet en ide om af forholdene har
været helt fine på de højere bånd. Der har været indtil flere DX Speditioner,
som jeg ved flere i DK har haft held med at køre på flere forskellige bånd.
August mdr. byder da også på flere gode muligheder for at få nogle
spændende ting i loggen. Se mere på https://dx-world.net/

UBITX
I skal da ikke snydes for et par billeder af mit sidste nye projekt, nemlig en SDR radio som er importeret fra Indien. Jeg
har ikke fået lavet ret meget her i varmen, men det går stille og roligt fremad. Radioen er styret af en Arduino, og der
findes et utal af modifikationer og udbygninger rundt omkring på nettet. Det er et ”delvis” byggesæt. Dvs at printet er
samlet og testet, men montagen skal man selv klare, så det er lige til at klare for sådan en halvblind stikprop-amatør som
mig. Alle SMD-komponenter er jo monteret. Er du interesseret i at vide mere, så kig her: http://www.hfsignals.com
eller på Facebook: https://www.facebook.com/groups/uBITX/ her er der masser af information og beskrivelser af dette
spændende projekt. Som sagt er det en Arduino der styrer tingene, så derfor er det muligt at lave masser af ændringer, du
skal blot ændre i programmet. Næste step er at få et andet display på med touchskærm og i farver. Jeg skal nok på et
tidspunkt tage den med til klubaften, så den kan ses og høres.

EDR TEAM KLAR TIL HST 2018
Den 24. august rejser OZ8SW, OZ8X og OZ1BII afsted for at repræsentere EDR i HST World
Championship. Turen går til den forholdsvise nye hovedstad i Kazakhstan, Astana, som ligger
i den nordøstlige del af landet. Her mødes vi med radioamatører fra mange forskellige lande
som alle sammen har det tilfælles at de er vilde med CW.
Sidste år afholdtes konkurrencerne i Ungarn og der var 105 deltagere fra 18 forskellige lande
(OZ var ikke repræsenteret).
Du kan finde resultaterne her: www.hst2017.org/en/ og programmet for 2018 her:
http://oz1hq.dk/image/HST-plan.pdf
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Har du noget du kunne tænke dig at få omtalt i
nyhedsbrevet, eller har du ønsker til emner vi kunne tage
op, så tøv ikke, men send dem til OZ3edr@gmail.dk

