OZMORSE
Din vej til nye oplevelser med

CW
Er du nybegynder ?
Er du lettere øvet men mangler hjælp ?
Er du øvet men mangler QSO venner ?
Er du en CW haj men mangler udfordring ?
Uanset hvad så er OZMORSE stedet hvor du kan møde andre
CW radioamatører som kan hjælpe dig videre eller som du kan
aftale qso med.

CW er da død !
Mange tror at CW er dødt eller i hvert fald på vej til at uddø,
men det er langt fra tilfældet.
Vidste du at mange af high speed klubberne stadig får nye
medlemmer. SMHSC har fået 5 på de sidste 5 måneder og HSC
har fået xx på de sidste xx måneder.
Viste du at det stadig er meget nemmere at køre DX når man
kører CW, og selv med lav effekt er der store muligheder.
Viste du at selv med en stue antenne og lav effekt er det
muligt at kører en masse EU stationer på 40 mtr hver dag.
Viste du det stadig er CW der bruges når der skal køres EME
eller andre ekstremer.

Så selv om man ikke skal kunne CW for at få licens så udvider
det ens muligheder helt enormt for at få noget ud af verdens
bedste hobby.

Hvis du har brug for at få hjælp til at komme i gang med CW så
kan du helt sikkert finde en på OZMORSE som kan hjælpe dig i
gang eller give dig gode råd undervejs.

Hvad er ”rigtig” CW ?
Hvis du spørger nogle så er det gårdpumpen som er det rigtige
og de kunne aldrig drømme om at bruge andet.
Andre er til en elektronisk keyer og en fin paddle, og syntes at
det giver dem en masse muligheder for at hygge.
Nogle er til langsom CW, hvor det er korrektheden og de små
detaljer der tæller, hvor andre hellere vil kører vanvittigt
hurtigt og så ikke går så meget op i om der kommer fejl eller
ej.
Atter andre bruger en decoder eller en software til at decode
med og et tastatur til at sende med.

Alle ovenstående er rigtig CW og du kan finde alle metoder og
specialister på alle ovenstående metoder på OZMORSE.
Det vigtigste er ikke hvordan du kører CW men OM du gør det,
og at vi hjælper hinanden med at bruge og stadig udvikle
denne fantastiske kommunikationsform.
Uanset hvilket problem du måtte have vedr. CW eller uanset
hvilken form for hjælp du har brug for så er der andre på
OZMORSE som kan hjælpe dig.
På OZMORSE kan du finde nogle som brænder for at hjælpe
netop dig i gang eller videre med CW.

Hvordan kommer jeg på OZMORSE
Du skal starte med at installere SKYPE på din pc. De fleste
kender SKYPE og bruger det i dag, men kender du det ikke så
er det et gratis program til at ringe eller skrive til hinanden
med.
Når du har oprettet dig søger du efter OZ8SW eller OZ1JHM
som du så sender en anmodning til og så vil du blive givet
adgang til gruppen.
Her kan du se hvilke medlemmer der er i gruppen og hvad de
skriver til hinanden. Du vil meget hurtigt finde ud af hvordan
du kommer i kontakt med de andre og der er ingen regler, dog
er det en grupper der handler om CW.
Du opfordres til kun at skrive i gruppen da det giver andre
mulighed for at følge med, men hvis du vil tale med nogle af
gruppemedlemmerne om et emne er der rig mulighed for det
også.

Hvis du har problemer eller spørgsmål så kontakt
OZ8SW Steen på oz8sw@mail.tele.dk
OZ1JHM Hjalmar på hjh@skovholm.com
Du finder yderligere information på www.skovholm.com/ozmorse

