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HUSK: EDR er noget vi giver til hinanden 

 

 

Kalenderen siger februar og det er hundekoldt. Lige 

vejr til at få dyrket ”verdens bedste hobby” nemlig 

amatørradio. Desværre er en af årets større 

begivenheder ud i DXpeditioner, netop blevet aflyst 

pga. af vejret, nemlig Bouvet island 3Y0Z en lille ø 

der ligger mellem spidsen af Sydamerika og 

Sydafrika. Læs mere på denne adresse: 

 https://dx-world.net/3y0z-bouvet-2018/ 

 

Her kan der også læses om andre DXpedition i 

februar mdr., der er indtil flere at vælge imellem. 

Der kan også læses en artikel om den nye hastigt 

voksende FT8 modulations form. Der er her 

beskrevet en ny version som er på vej, som vil 

kunne/blive brugt til DXpeditioner. Det bliver 

spændende at følge dette projekt og få mulighed for 

at kunne køre nogle af de sjældne prefixer på 

denne kommunikations form. (Versionen er frigivet 

her inden færdiggørelsen af dette nyhedsbrev) 

I det ”landspolitiske” (EDR) er der PT opstået en 

gevaldig krise, dette kan i læse mere om på 

http://EDRforum.dk. 

HB har indstillet 3 personer til eksklusion fra 

foreningen, og det er desværre nok ved at 

ødelægge foreningen total.  

Jeg (OZ1DCZ, Carsten) har været nødt til at trække 

mig fra HB pga. personlige udfordringer. Det gør så 

at OZ7ADZ Niels fra Skjern formodentlig bliver ny 

mand i HB. Alt i alt en rigtig trist historie for vores 

gamle hæderkronede forening. Men det positive for 

mig er at nu får jeg noget mere fritid til at være 

radioamatør 😊 

Det sker i februar: 

Foredrag med OZ1BXM Lars Petersen om satellit 

kommunikation, se beskrivelse i sidste nyhedsbrev, 

eller på www.oz3edr.dk Husk lige at give et pip hvis 

du kommer. 

Årets STORE vestjyske loppemarked for 

radioamatører, Vilsundmarked den 25 febuar se 

mere på https://edr.dk/da/news 
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Husk der er mulighed for at få demo/undervisning i 

det nye FT8 kommunikations form i klubben hver 

torsdag. 

vi har et komplet setup kørende på IC7300 i 

radiorummet. Her er der rig lejlighed for at prøve 

denne nye form og måske få et par guldkorn med 

hjem, spørg OZ1DCZ eller OZ5KR 

Vi mangler gode forslag til klub projekter, det være 

sig både byggeprojekter og/eller foredrag, har du 

nogle gode forslag eller ønsker så send dem 

endelig videre til bestyrelsen. Der er indkommet et 

forslag til foredrag omkring mikrobølge 

teknik/kommunikation, det arbejdes der på. Har du 

noget du gerne vil høre mere om så sig det videre, 

så prøver vi at finde en foredragsholder. 

Der arbejdes på et udflugtsmål/virksomhedsbesøg 

senere på året, nemlig en tur til Ålborg, for at se og 

hører om det sidste nye inden for dansk 

rumforskning, 

 DET BLIVER RIGTIG SPÆNDENDE …. 
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