Nyhedsbrev Oktober 2017
OZ3EDR
Ifølge kalenderen er vi nået til oktober….Hvor
er det sidste år blevet af ? Jeg forstår ikke
hvordan det er muligt at tiden kan gå så hurtigt
og det er ligesom at det kun bliver værre og
værre. Nå men det positive i den sag er, at så
er der ikke så lang tid til forår og sommer.
Klubaftnerne i OZ3EDR kører som sædvanlig
med pænt fremmøde og god gang i snakken
både ved sofabordet og i radioen. En lille
oprydning i radiorummet samt opsætning af ny
PC tilkoblet radioen IC-7300 giver en masse
nye muligheder for at kunne kører nogle af de
nye modulations arter. Der er installeret både
en Windows 7, 32 bit og en 64 bit version,
sidstnævnte giver mulighed for at bruge al den
ram der er sat i maskinen. Af programmer kan
nævnes Ham RadioDeLuxe, HB9HQX - JT65
Program, M1NN logprogram, som også giver
mulighed for at få ”Vandfaldet” vist på en 24”
skærm 😊, Icom BA1 remote program. Alt virker
og kan bruges frit af klubbens medlemmer.
Niels Ove OZ6GZ og Karsten OZ1GAX
kæmper vanlig med 10m contesten første
torsdag i mdr. De er blevet om end mere
tændte efter at de har fået en ny radio at lege
med, om så resultaterne bliver bedre, må tiden
vise 😊 Antenne problemerne (manglende
højde) og støj må 10m båndet, er nok desværre
ikke så nemt at gøre noget ved.

HUSK: EDR er noget vi giver til hinanden

Efterårets aktiviteter
Af aktiviteter I efteråret kan nævnes JOTA/JOTI
som OZ3EDR igen I år vil deltage I sammen
med Resen Spejderne. Det er den 21 og 22
oktober. Der vil traditionen tro være gang i
radiosnak og byggesæt produktion. Skulle du
have lyst og mulighed for at give en hånd til
dette projekt så er du mere end velkommen,
der er brug for alle de frivillige hænder vi kan
finde. Kontakt info: Karen Kjær OZ1KJK
OZ3EDR vil også være at finde på Resen
julemarked, som finder sted på Resen friskole
den 2-12-2017, det er et arrangement som
spejderne er arrangør af og OZ3EDR vil være
at finde med en stand med lidt diverse
radioamatør relateret isenkram.
REKLAME REKLAME REKLAME REKLAME
Julefrokost, Lørdag den 25-11-2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til dette
brag af en fest
Torsdag den 22-2-2018, Foredrag i klubbens
lokaler, Lars Petersen OZ1BXM holder foredrag
om ”Amatørradio via Satellit”
REKLAME REKLAME REKLAME REKLAME
Der havde desværre ind sneget sig en tekst
linjen under et af billederne i sidste udgave,
nemlig Sommerudflugten 2017, under den
helstegte pattegris. Dette skal redaktionen
beklage dybt, der er ingen sammenligning
overhovedet mellem den stegte gris og
sommerudflugten 2017. det var noget der var
sneget med over i skabelonen, Undskyld.
Mail: oz3edr@gmail.com
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