
RÆVEJAGT - PRØVEJAGT

Tidspunkt: 
Lørdag den 13. februar 2021. Rævene er aktive i 2 timer fra 14:00 DNT – sidste 
udsendelse 16:01 DNT

Sted:
Hansted Skov ved Egebjerg Sø

To ræve: 
OZ7FOX A. Sender hvert 5. minut med start 14:00:00. Altså 14:00, 14:05, 14:10 osv.
OZ7FOX U. Sender hvert 5. minut med start 14:01:00. Altså 14:01, 14:06, 14:11 osv.
- udsendelse sker på 1825 kHz, altså 160 m båndet

Kort:
Se vedlagte kort ”Hansted Skov sydlige del”. Jagten foregår på den mørkegrønne del af 
kortet, som er ejet af Horsens kommune. De farvede ruter – gul, rød, violet – er 
motionsstier af varierende ”kvalitet”. 

Parkering:
P-pladsen ved Egebjerg Sø. Til brug for GPS er positionen N 55.90865 E 9.85398 ellers 
brug adressen på Kulla (spejderhytte): Skovvej 44, 9700 Horsens. Jeg vil være på P-
pladsen i tiden op til – og under – de første udsendelser.

Prøvejagt:
Jagten er en prøvejagt / øvejagt uden tidtagning.

Rævemodtager:
Vi er i færd med at finde flere modtagere til udlån. Henvend dig til OZ1QZ, hvis du er 
interesseret i at låne en modtager.

Anden kommunikation:
Tag evt. et håndapparat med og hold det åbent på 145,425 MHz under og efter jagten. 

7. feb. 2021 / OZ2OE
Vigtige oplysninger for selvbetjenings rævejagt!

• Jagten er uden tidtagning . 

• Præcise tidspunkter vil fremgå af instruktionen på det enkelte løb. 

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

• Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter jagten. 

 • Undlad samkørsel med andre til løbet. 

 • Berør kun det grej du skal bruge og giv det ikke til andre. Anvend helst håndsprit inden du håndterer det. Rør ikke 
ved ræven!

 • Undgå kødannelse ved start og mål. 

 • Udnyt hele løbets åbningstid, så ikke alle kommer samtidigt. 

 • Husk at virus primært smitter gennem væske. Når/hvis vi løber bliver vejrtrækningen forceret og der er risiko for, at 
vi ved passage af andre, kommer    til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en 
generel afstand på ca. 5 meter. 

 • Generelt skal I tænke jeg godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre disse jagter til 
glæde for så mange som muligt. Vi håber at    I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven.

Medbring gerne en 2M håndstation, 145,425, så der kan kommunikeres den vej, hvis nødvendigt.


