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 Så blev det april, og foråret har endelig gjort sit 

indtog i Danmark, 20 grader her i week-enden. I 

sidste week-end var det snevejr, jo april vejr er 

sandelig utilregneligt.  

Men nu er solen altså kommet og det gør jo 

mange ting meget sjovere, f.eks antenne 

arbejde. Det er nu at vinterens skader på 

antenne anlægget skal udbedres. Måske er der 

nogen af jer der er ligeså heldig som jeg, vand i 

et coax kabel, øv øv. Nå men der er jo ikke 

andet at gøre en at skifte kablet, der har været 

vand i hele kablet. Jeg opdagede det ved at der 

på bordet ved min antenne omskifter pludselig 

var en vandpyt. Nå men der var jo ikke andet at 

gøre en at få bestilt et nyt kabel. Samtidig 

kiggede jeg lidt på min antenne, en FD4 som 

efterhånden har hængt i 6 år. Så en nærmere 

inspektion var nok på sin plads. Selve tråden er 

en plast om-trukket wire og ved gennemgangen 

blev der konstateret skader på isoleringen, som 

igen har bevirket at der var trukket vand ind til 

wiren, som derved var begyndt at ruste. De 

fleste af jer ved godt at rust i en ant wire er en 

dårlig ting, den bliver svag i det punkt. Senere 

knækker wiren med risiko for skader på de ting 

den nu falder ned i. Så igen øv øv. Enten skulle 

tråden udskiftes, hvilket sagtens kan lade sig 

gøre, eller også skulle jeg kigge på en ny ant. 

Jeg har længe haft ønsket om at kunne køre 

160m hvilket min nuværende FD4 ant, jo ikke 

kan. Så en kontakt til Peter MWE resulterede i 

at jeg købte den sidste Carolin-Windom ant han 

havde. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
 

Det var så også den sidste fra fabrikken 

RadioWorks, da de er stoppet med produktion. 

Stor var forventningerne til at få denne fine 

antenne op. Dagen oprandt hvor posten ankom 

med pakken. Stor var beundringen af antennen, 

det var virkelig godt håndværk, og absolut 

robust lavet. Nå i gang med brugsanvisningen, 

jo jo du læste rigtig, men nu gik sandheden op 

for mig, en Windom ant til 160m, er ca. 85m 

lang! Og min grund er på det længste sted 

“kun” ca. 60m. Så det var rigtig nedtur. Ja ja jeg 

ved det godt, men jeg tænkte mig ikke ordentlig 

om da jeg købte antenne. Nå men så må jeg jo 

renovere min FD4 ant. Så hvis der er en af jer 

der kan bruge en ny Carolin Windom ant. så 

har jeg en til salg. 

DX-World 

Dx i april er der en del af, se linket her: 

https://dx-world.net/  eller denne her: 

http://www.hamradiotimeline.com/timeline/dxw_

timeline_1_1.php 

Forholdene har i starten af April været helt fine, 

der har været kørt en del asien, Kina, Japan og 

lignede på 20m. 

Så når i nu har fået renoveret antenne, så er 

det bare med at komme i gang. 

Hvis i syntes at DX-World siden er lidt 

uoverskueligt, så kan jeg foreslå at bruge 

RDEFORUM i stedet, der er et DX forum, 

https://rdeforum.dk/viewforum.php?f=6  Hvor 

OZ7C holder os opdateret med hvad der sker. 
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FT8 Modulation 

Jeg har før omtalt de digitale modulations 

former, som FT8, JT65HF og lignende. Der er 

oprettet en dansk Facebook gruppe med fokus 

på FT8 modulationen og primært Wsjt-x 

programmet. Det kan anbefales at blive 

medlem af den gruppe, hvis du leger lidt med 

disse modulationer. Gruppen hedder ”Dansk 

FT8 Digimode” og findes her: 

https://www.facebook.com/groups/1163785257

17837/  

Jeg kan oplyse at det er muligt at få 

programmet WSJT-X til at køre på en 

Raspberry PI med en 7” touch skærm, så hvis 

man leget lidt med Florá/founa eller SOTA, så 

er det et oplagt setup til portabel brug 

Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling i 

OZ3EDR 

Torsdag den 24-5-2018 kl 20:00 i 

Klublokalerne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassere fremlægger regnskab i revideret 

stand 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand 

6. Valg af 2 bestyrels medlemmer + 1 

suppleant 

7. Valg af 2 revisore 

8. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, indsendes til formanden 

senest en uge før generalforsamlingen. 

Sommerudflugt 2018 

Bestyrelsen arbejder på sagen, både med 

hensyn til sted og dato, nærmere i næste nr. 
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