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Vi er nu nåde til marts mdr. Det er den første
forårs mdr. men det er Sibirisk kulde der
præger marts, i stedet for sol og forår. Nå men
desto mere grund er der jo til at holde
loddekolben varm og gang i radioen.
Forholdene på VHF/UHF og HF er ikke de
bedste, der er lidt lang mellem solpletterne,
men engang imellem er der da lidt gang i
radiobølgerne. En af de lidt sjove af slagsen er
KH6JF/MM som er en maritim drone, sendt afsted
fra Hawaii til Californien. Den er aktiv på FT8
modulationen og er i sidste uge blevet kørt af flere
europæiske stationer. Læs mere her:
http://qrznow.com/the-hf-voyager-project-pacificham-radio-drone-kh6jfmm-using-ft8/

I det ”landspolitiske” altså EDR, er det gået
rigtig dårligt. Som i sikker ved er der ingen
legitim ledelse af EDR på nuværende tidspunkt.
Efter sidste ekstraordinære RM, valgte den
daværende HB at trække sig pga. af
mistillidsvotum fra RM. Dvs. at der blev 2
personer tilbage i HB nemlig OZ8XW og
OZ5KM. RM har forsøgt at rede stumperne og
indsætte en midlertidig bestyrelse, men
desværre har det delt RM i to og den ledelse
der lige nu er i spild, er direkte vedtægts
stridigt. I kan læse meget mere på EDR’s forum
eller facebook, der er skrevet rigtig meget om
dette. Som det sikker også er de flest af jer
bekendt, så har undertegnede OZ1DCZ også
valgt at trække sig ud af EDR.
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Jeg beklager at have skuffet dem der måtte
have stemt på mig ved sidste valg, men jeg
have et valg, nemlig EDR eller mit angement i
erhvervslivet i Holstebro, jeg valgte det sidste.
Siden februar nr. af nyhedsbrevet har der været
afholdt et foredrag i OZ3EDRaf OZ1BXM, Lars.
Foredraget var om satellit kommunikation.
Rigtig godt besøgt og efter hvad jeg har hørt et
rigtig godt foredrag. Stor tak til Lars OZ1BXM
for dette. Hvis du ikke var med til foredraget,
kan du se 1BXM powerpoint her:
http://oz1bxm.dk/amatorradio_via_satellit.pdf

I marts nummeret af OZ var der en artikel af
OZ6YM om en VSWR analysator. Det er
oprindeligt et projekt fra ARRL’s blad QST
november 2017. Det er et rigtig spændende lille
projekt, og skulle der være nogen der har lyst til
at prøve kræfter med den, så findes den
originale QST artikel i foreningens bogsamling.
Det er også muligt at få softwaren til projektet
downloadet i OZ3EDR. Er der flere der er
interesseret, så er det muligt at få lavet noget
fælles indkøb af de lidt mere specielle stumper.
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