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Nytårshilsen 
Så er der gået et år med corona nedlukninger, som også har berørt klubben så me-

get, at vi i perioder ikke har kunnet samles om vores hobby. Men trods det har vi 

alligevel kunnet afholde klubmøder uden at møde op i klubben, idet møderne foregik 

på 2 meter båndet 145,425 Mhz. Under nedlukningen blev der også afholdt rævejag-

ter, så på den måde blev der holdt gang i nogen af aktiviteterne. En stor tak til John 

OZ1QZ for det. 

Efter klubben åbnede igen løb loppemarkedet af stablen og der blev tyndet ud i 

effekterne på lageret. 

Da klubben åbnede i takt med, at regeringen lempede på corona reglerne, er der 

blevet afholdt en del aktiviteter. Vi har blandt andet godt gang i loddeholdet, tak til 

Finni OZ5ZI. Der er så sandelig også blevet holdt nogle gode foredrag, fx opsætning af 

ft-8 og ft-4 som Lars Ole OZ5VO stod for og det sidste foredrag om åbning af ICom 

7300 , hvor Ole OZ2OE viste hvordan det skulle gøres. Ja for også at nævne dem som 

løbende giver en hjælpende hånd med råd og vejledning. 

Ud over det ligger der aktiviteter på bedding, som løber af stablen ind i det nye år, 

herunder Old Timer Træf den 27 februar 2022 Men der er også flere andre projekter 

på vej, så vi ligger ikke på den lade side. Jeg glæder mig over det stadig gode frem-

møde på vores klubaftener taget i betragtning af de corona restriktioner, vi har ved-

taget. (vise coronapas). 

Endvidere glæder jeg mig over, at der stadig kommer nye medlemmer til klubben. 

Det er absolut til gavn for hele klubben. Stor tak til de medlemmer, som tilskynder 

med ideer, laver kaffe gør rent, køber ind og holder styr på økonomien samt udsen-

der nyhedsbreve redigere klubbladet osv. Og tak for det gode samarbejde i bestyrel-

sen. 

Mit ønske for 2022 er at se endnu flere medlemmer komme og deltage i vore aktivi-

teter og være med til at give liv og fremgang i klubben 

Godt Nytår til alle. 

Formand for OZ6HR, Peter Bregenov OZ7PBI 
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Før maj 2020 havde jeg ikke forestillet mig, at jeg nogen sinde kom til 

at køre DX på 144 Mhz. Min interesse har siden jeg erhvervede licens i 

1968 ligget på HF båndene med hang til  CW. I skivende stund har jeg 

på 144MHz siden maj 2020 logført 340 lokatorer, hvoraf 283 er kørt i 2021. 

Da jeg blev opmærksom 

på, at der var oprettet en 

lokator konkurrence på 

VUSHF.DK, gik der konkur-

rence i den. På websiden 

kan man på nem måde 

foretage opdatering af 

nyerhvervede felter, følge 

med i egne og andres pla-

cering i konkurrencen. Ros 

til dem, der har brugt tid 

på at udarbejde dette fine 

program. 

Når jeg kigger tilbage i 

mine gamle håndskrevne 

logbøger, og tilbage på den tid, hvor 2 meter båndet for mit vedkommende kun blev 

brugt til lokalsnak på 145.9 vha. en gammel krystalbestykket Taxa radio og en simpel 

GP, så kan jeg faktisk se, at jeg allerede dengang kørte min første 2 M DX. Det var 

helt ubevist, og jeg var på daværende tidspunkt ikke klar over, at der var noget, der 

hed Sporadisk E.  Mit CQ kald på 145.9 blev en sen aftentime besvaret af en tysk ra-

dioamatør med QTH i det sydlige Tyskland tæt ved Boden See. 

PÅ VEJ TIL MÅNEN 

DX på 144 Mhz 

             af OZ9FZ 
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 Efter min indmeldelse i OZ6HR tog tingene for 

alvor fart. Med alle de gæve hams i 6HR med 

interesse for de højere frekvenser, kunne jeg 

hurtigt suge nødvendig viden til mig. Min gamle 

Kenwood all mode 2M transceiver med en peri-

odisk fejl blev udskiftet med en ICOM IC9700. 

GP-antennen i 6 meters højde blev udskiftet 

med en 6 el. X-quard fundet på Brugtgrej. Min 

rørmast blev siden forlænget med en 8.5 m alu-

teleskopmast, der lå på lager i garagen. Tele-

skopmast og 6 m 2” rør blev stakket, så anten-

nen nu kom op i ca. 14 meters højde. 

 

 Lars Ole, 5VO fik mig startet op med FT8, 5TG og 4VW fik mig lokket med på 2 m 

NAC testen, og så kom der for alvor gang i langdistance forbindelserne på 2 meter. 

Det blev i første omgang til felter i Norge, Sverige, Tyskland og Holland med afstan-

de op til ca. 500 km. 

En 10 år gammel julegave fra XYL, et lokatorkort over Europa fra EDR´s Shop, som 

endnu ikke var pakket ud, blev fundet frem, monteret på en KAPA fix plade fra 

jem&fix og ophængt på væggen. Kortet er efterhånden plastret godt med knappe-

nåle i flere farver. 

ON4KST – Chat. 

Efterhånden fik jeg øje på div. Software, der viste sig at være til stor hjælp, når der 

på effektiv måde skal køres DX på de højere bånd. 5TG og 2OE anbefale mig chat-

programmet ON4kst. Her aftales QSO, Mode og antennerne rettes ind, hvilket øger 

chancen for gode DX forbindelser. 

Korrespondancen på chatten har også givet mig god viden og henvisninger til flere 

hjælpeprogrammer, der har været medvirkende til at optimere mulighederne for 

DX jagt på de højere bånd. 
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Meteor Scatter. 

Korrespondancen på ON4kst-

chatten gav mig blod på tan-

de til at prøve, at nå længere 

ud end de foreløbige ca. 500 

km. Har mødes dagligt både 

garvede og nybegyndere, og 

der aftales QRG og Mode. 

Antennen blev rettet mod 

syd og stationer fra bl.a. Itali-

en og Frankrig tonede frem 

på skærmen. I første omgang 

lykkedes det dog ikke at gen-

nemføre mere end en enkelt 

QSO. De ca. 100W som 

IC9700 kan levere, var umid-

delbart for lidt med min da-

værende antennekonfigurati-

on. Det skal også nævnes, at 

jeg har lidt udfordringer med 

omkringliggende høje bygnin-

ger og høje træer samt en del 

periodisk støj fra tre mobilte-

lefon selskaber, der har pla-

ceret udstyr og antenner i en 

40m høj skorsten på nabo-

grunden samt et par andre støjkilder, som Energistyrelsens Støjtjeneste, har hjulpet 

med at eliminere. 

OZ2OE, Ole fik mig overbevist om, at det var vigtigt med en lang bomlængde på an-

tennen. 
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Så for nu at komme rigtig i gang med DX på 2 m måtte jeg opgradere mit udstyr. I 

eftersommeren 2020 blev der bestilt et Gemini 2 1.2 KW PA-trin til 144MHz samt 2 

stk. 9 el. yagi antenner med en bomlængde på 4.5m fra The DX-Shop i England. Des-

værre var der 4 måneders leveringstid på pa-trinnet. Antennerne kom i løbet af 3 

uger. For yderlig optimering har jeg udskiftet mit antennekablet XX-400 (10 mm) med 

et 1/2” kabel med meget lavt tab på 144 Mhz. Samtlige PL259 er opgraderet til N-

connectorer. 

Nu ”spiller” det – ja men ikke altid i naboens højttalere. Så jeg kan nu bryste mig 

med, at jeg er den ulykkelige ejer af et WAN diplom (Worked All Neighbor). Støjen er 

efterhånden nedkæmpet med ferritkerner, så det gode naboskab er stadig intakt. 

Har konstateret, at der i min konfiguration helst skal minimum omkring 300 watt på 

udgangen for at køre stabile Meteor Scatter forbindelser. 

 

Sporadisk E 144MHz - FT8 

I forsommeren og hen over sommeren 2021, har der været flere rigtig gode ES åbnin-

ger, hvor det hele pludselig eksploderede på 2 meter. Der har jeg faktisk lavet de 

længste distancer med FT8, bl.a. 10 felter i Spanien med det længste til det sydlige 

Spanien, IM97.  Af andre kan jeg næv-

ne Sardinien, og Malta, JM75, der blev 

kørt i sommerferien fra en camping-

plads på Tåsinge med en IC705 + 65 

watt PA-TRIN og en 2 element mini 

HB9CV i ca. 10 meters højde. Så det er 

nødvendigvis ikke de store udstyrsfor-

hold, der skal til, når forholdene er 

tilstede. Man skal blot holde øje med 

forholdene, og det har jeg gjort med 

en iPad indstillet på dxmaps.com. Den 

kan man bringe med rundt, holde øje 

med udviklingen og samtidig lave an-

det. 
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Mine foretrukne programmer. 

Software. 

WSJT-X 

Mit foretrukne program til FT8 

MSHV 

Mit foretrukne program til Meteor Scatter 

Har en rigtig god grafisk visning af meteor nedslag samt pejleretning, evt. elevation, 

distance mv. 

DXMaps.com 

Grafisk visning af aktivitet på VUSHF båndene med mulighed for indrapportering af 

egne forbindelser mv. 

QRZCQ.COM 

Egen profil samt opslag og søgning på Hams. DX-Cluster, Mail-kommunikation og 

mange andre muligheder. 

QRZ.COM. 

HAM søge database mv. 

PSKreporter.info 

Webbaseret program, der er super godt til visning af aktuel aktivitet på alle bånd og 

modes. 

Indtast eget- eller andres kaldesignal og se hvor langt du eller de når ud – hvem hø-

rer dig m.v. 

Virgo 

Java baseret EXE program (Virgo.exe), der er super godt med aktuel angivelse og 

grafisk visning Meteor sværme. 

Gratis download. 
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Ham Radio Deluxe 

Mit foretrukne logprogram. 

WSJT logger automatisk til HRD. 

LoTW. 

Ham Radio Deluxe kommunikerer direkte med LoTW. 

MSHV har intern log, der på nem vis (ADIF) kan eksporteres til HRD. 

Ifølge LoTW har jeg kørt 32 lande, så der er et stykke vej til et DXCC på 2 meter. 

 

Hele herligheden moniterer jeg på en 47” buet, bredformatskærm, der kan tilsluttes 

to computere. På den måde kan jeg køre DiGi-mode på henholdsvis HF og VHF på 

samme tid. 

Har fundet et par hjælpeprogrammer, så tastatur og mus via det interne netværk 

kan fungere på flere computere samtidig. 
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PÅ VEJ TIL MÅNEN. ( Fortsat ) 

Min fremtidsvision for 2022 er, at komme i gang med EME på 2 m. Antennekonstruk-

tionen er under udarbejdelse. Foreløbig har jeg skåret alurør til en H-konstruktion 

med 4 x 9 el. yagi.  

Et YAESU G-5500 rotorsystem med Azi/Ele rotor ligger klar til montering. På Inter-

nettet fandt jeg tilfældigt en lille, smart S.A.T enhed, der udviklet til bl.a.  IC9700 og 

YAESU G-5500 rotorsystem. Hele herligheden kan styres med et Web-interface, der 

indeholder et hav af satellitter, ISS, kommunikations frekvenser og sågar Månen 

samt kort med visning af objektets aktuelle placering.  Man skal blot indtaste navnet 

på det ønskede objekt, og der fremtoner masser af nyttig info med mulighed for au-

tomatisk styring af antenner mv.     

OZ9FZ / Finn 

—————————————————————————————————————— 

 

 

 

Moderne rævejæger anno 

1938. Bemærk piben og slip-

set. Og så med cykel! Måske 

noget vi skal have genindført? 
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Lan Party info 

Nu har vi afviklet et Covid19-frit LAN Party den 17.-18. september. Det var som sæd-

vanligt vildt hyggeligt. Skønt at få en ny med, som rigtig hyggede sig, og som vist blev 

lidt vild med at game. 

Vi var 16 glade gamere, som var rigtig gode til at hygge sig, og gode til at hjælpe hin-

anden. 

Lan Party’et blev afviklet med god stemning og 4 gode turneringer med præmier. 

Vi fik pizzaer fra Gedved Grillen, som også er rigtig rare at give gavekort til præmier. 

 

Håber vi ses til LAN Party, igen i april 2022. 

 

Arne Bo og Mads 
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Bruger du dit HRD optimalt? 

Med HRD kan du også hente satellitdata! 

En aften sad OZ1KWJ Knud og undertegnede i en hygge-QSO på 145.425, da samta-

len på en eller anden måde kom ind på satellit transmission. Og det var ikke den geo-

stationære QO-100 der var emnet, men alle de andre der stryger forbi os hele døg-

net. Og der er mange! Jeg havde set lidt på HRD satellitdelen, og fundet ud af at det 

var noget vi kunne bruge, for den giver et hav af muligheder for info om de enkeltes 

frekvenser og tider når de kan høres/køres fra vores position på verdenskortet! Og 

havde da også ind i mellem hørt en komme forbi på 145.850 eller deromkring. Der er 

nogle der kører FM og andre der kører SSB, men desværre hører man kun downlin-

ket, men spændende at følge med i alligevel. Det er jo ikke hver dag man hører Øst– 

eller Sydeuropæiske amatører på 2m FM! Og så på en lodret dipol! Men tilbage til 

HRD programmet. Herunder hvad de selv skriver om det: 

Ham Radio Deluxe -software gør satellitkommunikation let 

Ham Radio Deluxe's Satellite Tracking -modul fjerner gætterierne fra satellitoperatio-

ner. Det er vores mål, at dette er den bedste tilgængelige satellitsporingssoftware. 

Ved hjælp af de nyeste kredsløbsmekaniske ligninger og opdaterede Kepler-

elementoplysninger, der er downloadet fra en række pålidelige kilder, kan du forud-

sige satellitpassager med tillid. Tilpasset visualisering holder dig orienteret om satel-

littens fodaftryk, projicerede sti og forudsagt højde for givne pas. Et link i realtid til 

Google Earth giver en mulighed for at se, hvad satellitten "ser", når den flyver over 

hovedet-fantastisk til præsentationer! Realtidssporing føder azimut- og elevationsin-

formation direkte til rotorstyring til automatisk positionering af satellitantennesyste-

mer. Satellitsporing beregner automatisk Doppler -skift for satellitens transpondere 

og sender tuningsdata til Rig Control, og holder din radio låst i transponderens pass-

bånd. Programmet Ham Radio Deluxe Satellite Tracking kan spore kommunikations-

satellitter gennem kredsløbene i deres jordbane. Nyd sporing af satellitter og QSO'er 

med andre radioamatører på den internationale rumstation, eller via andre amatør-

radiosatellitter. 
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Ja flot lyder det, men det er sandt! 

Hvordan kommer jeg selv i gang med at lytte og hvor og hvornår, tænker du måske? 

Kan du køre på 145.425, kan du sikkert bruge samme grej til satellit-lytning. Så du 

starter dit HRD program, og vælger satellitter som vist herunder. 

• Realtidssporing 

• Interface med Rotor Control til automatisk Az/El -placering af antenner 

• Automatisk tuning til Doppler skift 

• Download Keplerian -elementer til aktive satellitter fra webkilder 

• Næste pas forudsigelse 

Derefter vil der med stor sandsynlighed blive vist et skærmbillede som vist herun-

der. Kører du med den gratis version af HRD ser det måske en smule anderledes ud, 

men du har alle faciliteter til rådighed i dette program også. Også de vigtige opdate-

ringer af Keplerdata!  
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 Nu er du næsten i gang! Men allerførst skal du bl.a. fortælle HRD hvor du befinder 

dig. Det vil tage alt for meget plads her i bladet at forklare proceduren, så her er i 

stedet et link til en lille video fra YouTube, til at hjælpe dig videre:                       

https://www.youtube.com/watch?v=IsbeusFvKgU 

Har du, som mange andre, en ICOM 9700, og antenner til både 2M (downlink) og 

70cm (uplink), så er du allerede klar til at prøve en QSO over satellitten. Men mange 

andre radioer kan fint anvendes. Allerførst skal du finde en passende satellit. Det 

kunne være ISS, AO-07 eller AO-91. Sidstnævnte har uplink på 435.250 Mhz og 

downlink på 145.960 Mhz. De kører alle FM!  

Ud fra ovenstående fik OZ1KWJ Knud kørt sin første satellit-QSO efter et par dage, så 

prøv bare. Jeg har min første QSO til gode endnu, da jeg ikke har nogle 70cm anten-

ner oppe. Min plan er derfor at køre portabel! Og der har jeg en håndstation der kan 

køre både 2M og 70cm. Ikke meget effekt at gøre med, men det skulle være muligt.                                           

Skal man så have HRD med i ”marken” for at se data på satellitten? Nej ikke nødven-

digvis, for til din smartphone findes en del gode app´s til formålet. Jeg har en Iphone, 

og til den har jeg fundet en fin app der hedder SatSat. ( Desværre findes den ikke til 

Android ). Den er gratis og meget fin til formålet. Prøv selv. Du skal dog have en bed-

re antenne end den gummipind din håndstation er udstyret med hvis du skal sende. 

Lytter du kun, er det muligt du kan høre satellitten på en gummipind, husk dog at slå 

squelchen helt fra.  

På næste side finder du en beskrivelse af en billig let bygget dualband antenne til 

satellitkommunikation. Som konstruktøren KG0ZZ skriver, giver den masser af sjove 

stunder, og så er den simpel og billig! Kan bruges derhjemme eller som portabel 

håndholdt antenne. Den bliver født med kun et coaxkabel, så du sparer en duplexer. 

Elementerne er fremstillet af ståltråd, KG0ZZ foreslår at elementerne fremstilles af 

de allerbilligste tøjbøjler og bommen af et passende stykke træ.  

God fornøjelse 

OZ1QZ / John 

https://www.youtube.com/watch?v=IsbeusFvKgU
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Byggeprojekt: Variabel strømforsy-
ning med strømbegrænsning. 

Per, OZ7P og Ole, OZ2OE starter i januar 2022 et byggeprojekt, hvor hver deltager 
skal bygge sin egen variable strømforsyning til ”hjemmelaboratoriet”. Strømforsynin-
gen vil kunne give 0 – 30 V og er med variabel strømbegrænsning 2 mA – 3 A (data 
afhænger dog af valgte transformator). Strømforsyningen består af et kit med print 
og komponenter samt et volt-/amperemeter modul, begge dele fra Kina. Desuden 
bruges en ringkerne transformator, netafbryder mm., som vi finder på OZ6HR's la-
ger. 
 
For at stimulere byggeaktiviteten blandt klubbens medlemmer, er der i OZ6HR regi 
oprettet en byggefond, der yder tilskud til aktiviteter som dette byggeprojekt. Det 
betyder aktuelt, at alle elektronikdele udleveret gratis. Det eneste man selv skal stå 
for, er kassen eller kabinettet til indbygning af strømforsyningen. Også her har vi 
idéer og forslag. 
 
Betingelse for at deltage er, at projektet bliver færdigbygget, testet og godkendt på 
den afsluttende byggeaften. 

Dele til strømforsyningen  
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Formålet med projektet er følgende: 
At have et byggeprojekt hvor alle kan 
være med. Det er ikke svært at få en 
strømforsyning til at virke. 
At knytte teoriundervisning til byggepro-

jektet. Den første aften – ved udlevering af komponenter – fortæller vi om 
diagram, funktion og lidt om beregning af køleforhold. Den anden aften – 
når strømforsyningerne er bygget – bliver der fortalt om fejlfinding, test og 
afprøvning af strømforsyningen. Desuden vist måling med universalmeter 
og oscilloscop. 

 
Tilmelding: 
Man kan melde sig til projektet på en liste ophængt i klubben - eller henvende sig til 
OZ7P eller OZ2OE. På grund af den lange leveringstid på varer fra Kina er der allere-
de bestilt komponenter til de første 10 stk strømforsyninger. Kommer der flere end 
10 tilmeldinger skal man ikke fortvivle, da vi så bestiller dele til en projektrunde me-
re, som afholdes når næste parti vare kommer frem. 
 
Tidsplan: 
Der kan ikke sættes dato på, før alle komponenter er fremme. Men vi regner med at 
byggeprojektet starter i januar 2022 – en klubaften torsdag - og at der er 2-3 uger 
imellem første møde (udlevering af dele) og sidste møde (afprøvning af de byggede 
strømforsyninger). Er der flere end 10 deltagere, gentages projektet når varer hertil 
er kommet frem – det kunne være til marts? 
 

OZ2OE / 28. nov. 2021 
 
 
Eksempel på færdig strømforsyning kan ses på næste side. 
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 Eksempel på færdig strømforsyning. 

Noter til forsidebilledet 

————————————————————————————————————- 

Som du måske har læst andetsteds i bladet, er der oprettet en fond der støtter initia-

tiver i OZ6HR, bl.a. byggeprojekter . Komponenter til de færdigbyggede rævemodta-

gere du ser på forsiden, er doneret af denne fond. 

Fonden blev oprettet i maj 2021, og netop disse modtagere blev det første projekt af 

forhåbentlig mange, fonden støtter. Der var ved opstarten af projektet, syv klubmed-

lemmer der ønskede at deltage, og de fleste har nu fået bygget en meget følsom 

modtager der også med held er afprøvet i praksis i flere rævejagter. 

Projektet kan herved betegnes som afsluttet med pæn succes. 

Der skal derfor lyde en stor tak til fondraiser for et godt initiativ, som flere af klub-

bens medlemmer efterfølgende også har valgt at støtte økonomisk. Tak til dem også. 

OZ1QZ / John 
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"EME – Moonbounce er kongediciplinen indenfor VUSHF amatørradio. Dit grej skal 

være i topklasse, din antenne skal helst have STOR forstærkning og helst kunne føl-

ge månen automatisk, din sendeeffekt skal være HØJ, dit modtagersystem skal være 

ekstremt følsomt, din computer skal kunne håndtere de nyeste programmer, og du 

skal kunne finde ud af dem, og for at gøre det rigtig svært kan der være et ret stort 

dobblerskift på signaler via månen som gør at de nemt ligger udenfor modtagerens 

passband. På toppen af det hele er signaldæmpningen fra din sendeantenne via 

månen og tilbage til din modtager ekstremt stor – ca 240 db hvilket svarer til at du 

modtager ca. 1/1.000.000.000.000.000.000.000.000 af det signal du sender afsted. 

Kan det overhovedet lade sig gøre? Kom og hør om OZ9KYs  EME Weekend, om vo-

res udstyr og vores resultater." 

EME contest  
Klubben er vært ved et spændende foredrag  v. OZ5TG torsdag d. 17. februar   

Kom og hør om Earth Moon Earth – EME contest fra Danmark 
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Fra iot introaften den 6/12-21 
Mandag den 6/12 havde klubben en aftale med et af medlemmerne, Arne Paulsen, 

der havde lovet at komme for at præsentere lidt om hvad vi kan vente os af et kur-

sus han vil afvikle i klubben med start den 10 januar 2022. 

Det blev en meget interessant aften. Arne har lavet et setup der kan styre mange 

ting i hjemmet, baseret på en Raspberry Pi. For de fleste af os er det lidt af en ny 

verden, men med Arnes store viden om tingene, bør det ikke blive et problem. At 

det også kunne fange tilhørerne vidner det fine fremmøde om.  

Jeg viser herunder nogle slides fra hans fine præsentation. 

OZ1QZ / John 
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Meddelelse fra kassereren 

I forbindelse med det kontingent frie år, er der desværre sket det, at alle PBS aftaler 

er blevet annulleret af PBS pga. den lange periode uden indbetaling. 

Jeg håber meget I vil have besværet med at tilmelde jer på ny, når den nye opkræv-

ning kommer i slutningen af januar 2022. 

Meddelelse fra formanden 

Det meddeles herved, at bestyrelsen i OZ6HR har vedtaget, at der afholdes Old Ti-

mer Træf. Det foregår som sædvanlig i OZ6HR' lokaler: Parallelvej 6A   8751 Gedved. 

Tidspunktet er endnu ikke fastsat, men det kommer til at løbe af staben sidst i febru-

ar 2022. Nærmere oplysning omkring dato, detaljerne prisen for at deltage mm. 

kommer senere. Vi skal helst være i god tid, da vi skal have maden udefra. men der 

vil naturligvis kunne købes sodavand, øl og snaps i klubben. Det vil glæde os at se så 

mange som muligt.      

 

Vigtig klub info! 

 
Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts, kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bemærk:§ 11.( uddrag ) 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt mindst 10 dage før general-

forsamlingen finder sted. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være formanden i hænde senest femtedagen før generalforsamlingen afholdes. 
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Velfortjent hvil ovenpå en god sommerrævejagt i Bjerre Skov. 
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Sælges 

Yaseu FT-950  HF-transceiver. 

9 HF bånd + 6 meter. Automatisk antennetuner, 100 W. 

Mikrofon, strømkabel og manual medfølger. 

Velholdt og 100% i orden. 

Pris-ide 3125 kr. 

OZ5WT / Bent.   

Tlf. 2513-7038.  
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Sælges 

 

 

Denne variotrafo sælges. 

Ind 230 volt.  

Ud fra 0 til 230 eller 0 til 280 volt 3Amp 

Monteret i hjemme bygget kasse. 

Pris 500 kr. Afhentet eller leveret i OZ6HR 

OZ1KWJ Knud Madsen 



bagsiden 

 

Juleafslutning i OZ6HR 9. december. Hyggelig aften med gløgg 

og æbleskiver,Desværre betød Corona’en et lavt fremmøde, vi 

var blot 13 personer. Til gengæld betød det præmier til alle i 

banko og i amerikansk lotteri. 

                                                                                                                               73 Ole 


