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OZ7SKV – OZ7KJ

Bestyrelsens beretning for 2017
Siden sidst er den længe ventede lokale-renovering blevet ført ud i livet, vi har fået et noget
pænere lokale med bedre stole og borde og der er frisket op på både vægge og gulv, og lyset
er også kraftigt forbedret.

Contester:
80m aktivitetstest
Martin har trofast deltaget på klubbens vegne i 9 af de 10 aktivitetstester på 80m den første
søndag i måneden, resultatet er blevet til en flot 1. plads i CW afdelingen, på SSB måtte vi
desværre se os overhalet af OZ6HR – Horsens der virkeligt har måttet lægge sig i selen for at
give Martin baghjul, alligevel er det en meget fin indsats der er gjort, og jeg er sikker på at
vores call igen i år vil blive spredt i hele Danmark de pågældende søndage.
NAC
I 2017 har vi igen hensat os til skuret 4 gange hver måned for at deltage i Nordic Activity
Contest på både 10m, 6m, 2m og 70cm.
Og igen har det båret frugt i form af:
• På 10m en 1. plads i CW, 1. plads i SSB, 1. plads i FM og en samlet 1. plads.
• På 6m en 1. plads.
• På 2m en 3. plads.
• På 70cm en 1. plads.
På både 6m og 2m en tand bedre end i 2016 og det er jo ikke så ringe, også selvom det jo nok
mest skyldtes at OZ9KY ikke var særligt aktive fra Yding Skovhøj som de plejer.
Udstyret har hen over året kørt rigtig fint selvom vi nok til sidst kunne begynde at ane visse
træthedstegn, især i diverse relæer, derfor er det nok heller ikke helt skidt at maskinstationen
sidst på året bebudede store planer om at udvide den store hal lige der hvor både skur og mast
stod.
Få dage efter nytår gik det pludseligt meget stærkt, vi kørte med i 2m testen den 2. januar og
fik samtidig at vide at masten skulle ned allerede næste dag, hvilket skete, desværre med lidt
ødelagte antenner, da masten gled ned af en støttebuk. Allerede om fredagen blev der støbt
nyt fundament så nu venter vi bare på at foråret skal komme så vi kan få renoveret hele
systemet og komme i gang igen, der vil nok blive brug for lidt hænder når det hele skal på
højkant igen.
Field Day
I september drog vi som sædvanligt til Harre Vig på Field Day for 6. år i træk.
Denne weekend blev nok en af de bedste rent vejrmæssigt på dette sted.
Vi startede som sædvanligt op lørdag formiddag med morgenbrød og kaffe, men den første
antenne (80m) var allerede blevet rejst imens campingvognene kom på plads, resten af
opsætningen var mere eller mindre færdig omkring kl. 14.00, så vi kunne komme i gang til
tiden med en god margin.

Lørdag aften gik Søren i gang ved grill’ene og fik frembragt en virkelig god omgang
aftensmad, bestående af svinekam á la helstegt pattegris med flødekartofler og salat til, så det
var nogle mætte amatører der igen gik til radioerne.
Forholdene på båndene var måske ikke helt i top, men der var alligevel pænt travlt på de lave
bånd, det kneb noget mere med 15m og især 10m, udstyret kørte upåklageligt og lidt gæster
blev der også tid til.
Søndag eftermiddag mødte der igen en pæn skare mennesker op til nedtagning og oprydning,
og omkring kl. 16.00 var vi klar til at køre hver til sit.
Resultatet blev en flot 2. plads, meget tæt på vinderen, Århus-afdelingen der kun formåede at
slå os med ca. 2000 point og vigtigst af alt så hyggede vi os gevaldigt.

Repeatere:
Vores repeatere har virket uden de store problemer i årets løb, problemet med afbrændte
sikringer i 2m repeateren blev løst med ombytning af strømforsyningen, her sidst på året har
denne repeater dog vist lidt døvhed og trænger vist til at få renset ørerne, det må dog vente til
forårets komme.

Økonomi
De nærmere detaljer om vores økonomiske forhold vil bliver afklaret lige om lidt, men vi kan
da lige nævne at på indtægtssiden har vi i årets løb ud over kontingent været repræsenteret på
auktioner i Vildsund, Silkeborg og Hamday i Esbjerg, det gav da 2.320,- kroner i kassen og
det agter vi da at fortsætte med, der er altid lidt i gemmerne der kan omsættes til klingende
mønt disse steder.

Elektronikundervisning:
Vi fortsætter med elektronikundervisning i ungdomsskole-regi og det er vist stadig til skolens
tilfredshed, dog er vi gået ned på kun en elev, så det giver ikke meget sved på panden.
Vi har så haft en del samarbejde med drone-holdet, som vi har lært lidt elektronik- og
loddefærdigheder over 3-4 undervisningsaftener, til gengæld har vi så også snuset lidt til
droneflyvning hvor vores knægt også fik lov at prøve at styre sådan en tingest.

Biblioteket:
I august måned blev vi kontaktet af det lokale bibliotek, de ville invitere lokale foreninger til
at lave udstilling på stedet og vi var de første der blev inviteret, Biblioteket ville stå for
reklame for eventet og var også vært med sodavand og snacks så det kunne vi jo ikke sige nej
til.
Vi fik aftalt at det skulle løbe af stablen den sidste weekend i efterårsferien.
Der blev etableret en rigtig kapabel amatørstation med antenner på taget og både lokal og
remote station, derudover en omfattende udstilling af grej og PR-materiale samt et bord med
loddekolber og byggesæt vi havde indkøbt hos El-Supply på Bornholm.
Så det var med store forventninger vi startede op om fredagen.
Desværre glimrede skibonitterne ved deres fravær, der var ikke ret mange forbi, på nær
lørdag eftermiddag, hvor vi havde planlagt foredrag ved OZ9QY – Jan, der fortalte om
Radioamatørernes Historie, det lokkede alligevel en 13-15 interesserede til, hovedsaligt
lokale og nabo amatører.
Under alle omstændigheder fik vi vist flaget, at der så tilsyneladende ikke er mange radio
interesserede i Skive og omegn kan vi jo ikke gøre meget ved.

Til sidst:
Der er vist ingen underdrivelse at sige at vores landsforening stadig er ude i stormvejr og har
svært ved at komme i gang med arbejdet, tiden går med interne stridigheder og usmagelige
person angreb. Alligevel er der dog sket en del med bl.a. ny og på de fleste områder bedre
hjemmeside, hvor Poul-Erik (og andre) er kommet i gang med at opdatere omkring vores

gøren og laden, det er fint og giver nogle bedre muligheder for at være helt aktuel med
nyhederne.
Vi sætter vores lid til at EDR snart kan komme ud i roligere vand og få tid til det væsentlige
arbejde for alle danske radioamatører.
Slutteligt må vi i bestyrelsen endnu en gang konstatere at medlemmerne i klubben gang på
gang stiller op når der skal tages fat og det er jo herligt.
Herfra skal lyde en meget STOR TAK til alle for at vi i forening gør klubben til det den er i
dag.

