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2 Rævenyt 

Dato Ræv Sted Tid Bemærk 

27/3 OZ1EBA ? 14.00-16.00 Info følger 

10/4 OZ1GRL Bygholm 14.00-16.00 Info følger 

24/4 OZ1KR Et sted i Bjerre Herred 14.00-16.00 Info følger 

1/5 OZ1QZ ? 14.00-16.00 Info følger 

15/5 OZ1KWJ ? 14.00-16.00 Info følger 

Hej Rævejæger 

Jeg har med denne lille folder prøvet at samle lidt information om vore 

rævejagter. I tabellen herunder kan I se de kommende jagter, og hvem 

der står for dem, og måske en lille indikation af hvor det bliver. 

Der vil komme yderligere indkaldelse i ugen op til jagten. 

Lidt om de jagter der har været afholdt. 

Der har generelt været god tilslutning til de allerede afholdte jagter. Mere 

end +10 personer, HVER GANG! Det er meget fint på denne årstid. 

Jeg vil lige nævne dem jeg har set eller hørt om der har deltaget, men det 

betyder ikke at der ikke har været flere med. Alle jagter har nemlig været 

træningsjagter med ”flydende” start, og uden tilmelding. 

Deltagere: OZ1EBA—OZ1GRL—OZ1HPE—OZ1IVQ—OZ1KR+XYL—

OZ1KWJ—OZ1LNV—OZ2OE—OZ5N+XYL—OZ5TG—OZ5VO—

OZ6KH+XYL—OZ7P—OZ8FQ—Martin 

Regner jeg så mig selv med er vi på 19 personer der har været på delta-

gerlisten. Tak for den fine opbakning. 
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Lidt om grejet vi bruger. 

På modtagersiden har vi haft det store held at Henrik, OZ1KR, har haft en 

del modtagere liggende som han har lavet til spejderne. Dem har vi fået 

lov at låne, og Henrik har været nødt til at reparere ”reservemodtagerne” 

for at kunne klare efterspørgslen. 

Der er nu mere end 10 stk. udlånt 

til medlemmerne der ikke selv har 

en! Og du kan også låne! Du kan 

se et billede af modtager model 

OZ1KR her til venstre. Det er en 

forholdsvis simpel modtager, let at 

betjene, men kører fint og er me-

kanisk stabil.  

 

På sendersiden var klubben i besiddelse af fire 

sendere. En der i sin tid er bygget i klubben, og en 

der er købt i Århusafdelingen. Begge er for gamle 

til moderne rævejagt, men den ene kan bygges 

om. Derudover har vi to meget robuste sendere, 

der er indkøbt for lang tid siden i Hillerød. Billedet 

til højre er betjeningsdelen i en sådan. Ole, 

OZ2OE, har fået begge op at køre, så der nu er to 

funktionsduelige sendere. Men de er tunge! Og 

der arbejdes lige nu ihærdigt for at få bygget nog-

le nye, der fylder væsentligt mindre, er meget lettere og helt up to date. 

Men mere om det en anden gang. 

For TEAM OZ6HR´s rævejægere, OZ1QZ / John. 
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Den ene af klubbens ”Helsingør” rævesendere, in natura. Den har mere end 30 år 

”på bagen” men efter at Ole, OZ2OE har haft fingre i den, kører den som en ny. 


