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OZ6HR nyt 

Nr. 1, august 2021 

Medlemsblad for  

OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 

Parallelvej 6A 

8751 Gedved 

E-mail: post@oz6hr.dk 

Hjemmeside: www.oz6hr.dk 

Bestyrelse                                                                                   

Marck Christensen, formand                                     

Telefon: 60 91 00 81 

E-mail: formand@oz6hr.dk 

OZ4FD Flemming Lassen, kasserer 

Telefon: 31 10 90 02 

E-mail: kasserer@oz6hr.dk  

OZ7PBI Peter Bregenov, næstformand                     

Telefon: 60 67 03 92                                                

E-mail: peterbr@profibermail.dk  

OZ1GRL Arne Lund, bestyrelsesmedlem               

Telefon: 50411262                                                     

E-mail: arneogmarianna@stofanet.dk         

Telefon: 29 63 96 38  

E-mail: a.bo.kristensen@gmail.com  

 

Aktivitetsudvalg 

Består af bestyrelsen samt enhver anden, 

der har lyst til at deltage i planlægningen af 

aktiviteter. 

Mød bare op! 

Redaktion 

OZ1QZ John Kristiansen 

E-mail: bladet@oz6hr.dk 

Oplag 

Udkommer efter behov 

Grafisk produktion 

Eget tryk 

Deadline  

Deadline for stof til næste blad: 1/9-2021 

 

Forsidebillede 
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Parkering foran lokalerne. 
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Redaktørens side 
Du er i gang med at læse det seneste 

nummer af OZ6HR nyt. Det er også det 

første af en forhåbentlig lang række 

blade, her efter Corona-tiden. 

Jeg er blevet bedt om at genoptage mit 

gamle hverv som redaktør, hvilket jeg 

gladeligt gør, i håb om at vi igen kan 

samles i klubben i fælles ånd, og måske 

endda om fælles projekter. 

Jeg håber nemlig at bladet igen bliver 

talerør for mange spændende begiven-

heder der ligger ude i fremtiden, både 

på kort og på lang sigt. 

Men det kommer ikke af sig selv! Jeg 

skal nok sætte artiklerne i bladet, men 

nogen skal jo skrive dem! Og i dette 

tilfælde kunne det jo også være dig. 

” Jeg kan ikke skrive den slags” har jeg 

tidligere hørt nogle udtale, men jeg si-

ger, prøv nu alligevel. Som redaktør er 

jeg er ikke ekspert, men vil gerne hjæl-

pe med at få det til at se OK ud, og som 

ved så meget andet, går det ofte ved 

fælles hjælp. 

Så et af budskaberne med dette blad er 

at nu er vi i gang igen, og det kan kun gå 

for langsomt med at komme videre! 

 

De fremtidige blade skulle gerne inde-

holde informationer fra bestyrelsen om 

diverse aktiviteter, nyheder osv. og fra 

diverse interessegrupper der har gang i 

noget spændende. Det kunne være 

contest, rævejagt eller info fra dig om 

hvad du gerne vil delagtiggøre os andre 

i. Det hele kunne måske samles i en 

form for aktivitetskalender. 

Allerede nu ved jeg at der i næste 

OZ6HR nyt skal være en opfølgning på 

den invitation der blev udsendt i det 

seneste nummer af OZ, nemlig om lop-

pemarkedet den 2/10 i klubben. 

I næste nummer vil der være tidspunk-

ter og meget mere, for de enkelte 

events der sker denne dag. 

Jeg har en forhåbning om at næste 

nummer kan udkomme om ca. 3 uger, 

så jeg vil gerne have dit indlæg inden 

1/9-2021. Sendes til bladet@oz6hr.dk 

Men der dog et par sider mere i dette 

nummer, som måske nok er farvet lidt 

af mine egne interesser lige nu. Jeg 

undskylder på forhånd, men det var 

hvad der var til rådighed i en fart, så 

blad blot videre, så vi kan få testet at 

teknikken stadig fungerer. 

OZ1QZ / John 

mailto:bladet@oz6hr.dk
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ICOM IC-9700 output 

 

 

Det er mit indtryk at der er op til flere i OZ6HR der er lykkelige ejere af en IC-9700. 

Men ved du hvor meget output der er når du har skruet ned til f.eks. 55%? 

Det gjorde SP2IQW heller ikke! Han har derfor lavet en tabel for dig. Den kan fanges 

på følgende link, som jeg har sakset på VUSHF hjemmesiden. 

https://vushf.dk/icom-9700-output-pwr/ 

Du skal lige have musen ind på billedet af måleopstillingen du ser i linket, for at finde 

side to, hvor tabellen er. Peg med musen på pilen der peger nedad,  i nederste ven-

stre hjørne. 

OZ1QZ / John 

https://vushf.dk/icom-9700-output-pwr/
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Klubinfo! 

 

Meddelelse fra kassereren 

Det er på generalforsamlingen blevet besluttet at 2021 er  kontingent frit år pga. 

corona nedlukningen det meste af 2020. Så der kommer først opkrævning i slutnin-

gen af januar 2022. 

Mvh. 

Kasserer Flemming L. 

 

Kaffe-teamet oplyser 

At der nu atter serveres kaffe med brød på klubaftenerne. Så også her er vi tilbage 

hvor vi var før Corona. Ja, selv prisen er den samme! 
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Vil du med på Rævejagt 
 

 

Vil du med på rævejagt? 

Øhhh, rævejagt? Nej det tror jeg ikke er noget for mig. Tidligt op om morgenen og 

sidde ude i en kold skov hele dagen. Og desuden bryder jeg mig ikke om krudt og 

kugler, jeg er pacifist og dyreven. 

Jamen det har ikke noget med våben at gøre, og heller ikke rigtige ræve. Det er en 

slags skattejagt. 

Skattejagt?? Er det ikke kun for børn? 

Nej dette er primært for voksne, men børn kan sagtens deltage. Det gælder om at 

finde en eller flere radiosendere, som typisk er gemt i skoven. Du vil have godt af det, 

for det giver motion og når man finder ræven bliver man faktisk glad og godt tilfreds. 

Det er ligesom når du har repareret en ting, eller har opnået et mål du virkelig har 

arbejdet på. Din hjerne belønner dig så med at udsende endorfiner, og du bliver vel-

tilpas og klar til nye opgaver. 

OK, det lyder spændende, men når vi ikke skal bruge gevær, hvad bruger man så? For 

man begynder vel ikke bare at lede i skoven? 

Helt rigtigt, vi bruger en radio, eller som nogen kalder det, en rævemodtager. Det er 

et apparat som er bygget til at modtage signaler fra ”Ræven”, som sender i et minut, 

engang imellem, efter et bestemt mønster. Disse signaler pejler vi med radioen, og 

kan på den måde bestemme i hvilken retning vi skal bevæge os. Er det i ukendt ter-

ræn eller større afstande, kan der med stor fordel bruges et kompas og et kort, man 

kan tegne pejleretninger ind på.  
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Når ”Ræven”, altså radiosenderen, er gemt i skoven, kalder vi det en gå-jagt. Her 

sender ræven så et radiosignal ud hvert 5 minut, fra et for udvalgt tidspunkt. Den 

sender i lige knap et minut. Når udsendelsen er færdig, er der så 4 minutter til den 

starter igen. I disse 4 minutter skal vi så bevæge os i pejleretningen, indtil vi finder 

ræven. De fleste gange skal der bruges flere pejlinger for at få indkredset ræven, så 

du kan have glæde af at have et ur med til at holde øje med tiden, og dermed hvor-

når du skal lytte efter pejle udsendelserne.  

Radioen kan ofte lånes i den lokale radio-amatørklub, ellers vælger mange at bygge 

deres egen. 

Du kan her se hvordan den rævemodtager vi oftest bruger, ser ud. 

 

 

 

Hvordan ser så en ”ræv” ud, og er den svær at finde? 

 

                                                                              Fortsættes næste side 
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Nogen gange kan ræven være gemt lidt under nogle grene eller kvas, andre gange 

står den tydeligt på jorden, så det er ret forskelligt. Den der har lagt ræven ud, skal 

også hænge antenne op til rævesenderen, og det kan have indflydelse på hvor nemt 

det er at finde den, men det lykkes da som regel. 

Her er et billede af en rævesender der blot er sat på jorden, men den kan være svær 

at få øje på alligevel. 
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Og herunder en der er gemt lidt af vejen. 

 

Hvad siger du så, har du mod på at prøve? 

Ja det tror jeg, for det lyder spændende. Hvordan kommer jeg i gang? 

Det bedste du kan gøre er at komme i klubben og prøve. De første gange kan du ba-

re se med, hvis du har det bedst med det, ellers kan du jo låne en modtager og prøve 

selv. Det er dog nok bedst at finde en at følges med de første par gange. 

Når jagten så er færdig, den varer normalt en times tid, så mødes alle jægerne som 

regel til en tår kaffe og får en god snak om jagten. Det er meget hyggeligt! 

Du kan altid finde mere om rævejagterne på klubbens hjemmeside. Der er både tid 

og sted for jagterne. 

Fint, det må jeg prøve, det lyder rigtig sjovt. 
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Bagsiden 

Nu med aktivitetskalender! 

Foreløbig aktivitetskalender for august og september. Den fulde 

kalender kommer i næste nummer af OZ6HR Nyt 

Du kan også følge med på hjemmesiden OZ6HR.dk 


