
Mikrobølgedag i Horsens 
 
Det er atter tid for mikrobølgeaktivitet i Horsens! I 2020 måtte dagen aflyses pga. Covid-
19, men nu er vi klar til at gentage aktiviteten. Lørdag den 7. maj 2022 afholdes 
Mikrobølgedag i OZ6HR, EDR Horsens afdeling, Parallelvej 6A, 8751 Gedved. 

 
Program: 
 10:00  Velkomst. Kaffe og rundstykker mm. (- klublokalet er åbent fra kl. 09:00) 
 10:30 – 12:00 
  Foredrag: - beaconsystem LB2SHF i Kristianssand v/ LB2S 
  Foredrag: - opstart og erfaringer med 122 GHz v/ OZ2OE 
  Demonstration og test af medbragte stationer på P-pladsen udenfor 
 12:00 Frokost 
 13:00 - ? Portabel aktivitet fra Ejer Bavnehøj og andre bakketoppe i området.  
  QSO på 10, 24 og … GHz.     
  Rekordforsøg på 122 GHz. 
 15:30 Afslutning i klublokalerne. 
 
Tag dit eget mikrobølgegrej med. Der bliver mulighed for at teste med andre stationer – 
desuden er alle interesseret i at se, hvad netop DU benytter/bygger af udstyr. 
 
Vi sætter også borde op til loppemarked. Tag med hvis du har komponenter eller udstyr at 
sælge. 
Her er nogle af de bedre ting, der kommer til salg: 

– HP536 frekvensmeter 940 MHz – 4,2 GHz 
– HP X382A var. attenuator 8,2 – 12,4 GHz 
– transverter 10 GHz – 432 MHz 
– transverter 47 GHz – 144 MHz 
– Tektronix spectrum analyzer 1,5 – 18 GHz (til 60 GHz med ext. Mixer) 
– Ferisol MilliWatt/Voltmeter -> 1000 MHz 
– Farnell Målesender ->1000 MHz 
– HP8559A/853A Spectrum analyzer -> 18GHz 
– HP 8683B 2.3-6.6 GHz Signal Generator 
– HP 8901A PowerMeter/Counter/Mod Analyzer ->1300 MHz 
– HP 431C Power Meter incl Probe -> 10 GHz 
– HP 432A Power Meter incl Probe. -> 10 GHz 
– HP 477B Termistor Mount 2 stk - 
– og mange andre gode sager 

 



Der serveres morgenkomplet (25 kr) og/eller frokost (60 kr). Betaling herfor sker forud via 
MobilPay 25327106 inden 1. maj. Husk at angive call eller navn. 
 
Nærmere information om bl.a. foredrag vil senere komme på EDR's VUSHF hjemmeside 
https://vushf.dk/ og på OZ6HR's hjemmeside http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag/ 
 
Alle er velkomne! Uanset om du er nybegynder eller erfaren mikrobølgeamatør, vil der 
blive noget at opleve. 
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