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Kære rævejæger. 

Så skal vi snart til at tage en ny kalender i brug.  I den gamle har der været mærket af 

til mange dejlige stunder i skoven med jer, og det håber jeg der også bliver i den nye. 

Den første bliver en nytårsjagt, ja nu er det næsten blevet tradition, den 7/1-2023. 

Læs mere herom på næste side.  

I bladet her er der også lidt billeder fra årets sidste HH jagt. Stor tak til Grethe og 

Steen for en fornøjelig eftermiddag. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

73 de OZ1QZ / John 

De tilfredse, og måske lidt småfrysende, diplom– og præmiemodtagere fra HH jag-

ten, Hald Hovedgård Dollerup bakker, årets sidste i Midtjylland. 
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Invitation til nytårsjagt den 7/1-2023 

Lørdag den 7/1, med første udsendelse kl. 13.00, er der rævejagt i skovområdet syd 

for Bygholm sø, Åbjergskoven, i udkanten af Horsens. Se kort næste side. ( Tak for 

det Villy ) Det bliver en træningsjagt, muligvis med tidtagning. Ellers bliver det med 

indsamling af spillekort som vi plejer. 4 ræve. Mogens, OZ1EBA, står for udlægning af 

rævene,  så vi skal nok få en spændende jagt. 

Jagten slutter kl. 14.30! Herefter er OZ6HR vært ved kaffe i klublokalet i Gedved, 

hvor der serveres lidt æbleskiver og småkager til. ( kort næste side ) Og der er måske 

præmier? 

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding til ”kaffedelen” på min mail 

john.k@live.dk .  

Kom i god tid inden 13.00. 

Steen briefer HH jagten før take off. 

mailto:john.k@live.dk?subject=Rævejagt%20den%207%20januar%202023
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                Startstedet er midt i skoven på Åbjergskovvej med koordinaterne WGS84  

55°52'4.5"N 9°48'4.3"E  

Klubhuset, OZ6HR, er på Parallelvej 6a i Gedved, 55°55'36.5"N 9°50'18.4"E  

Her bor vi 
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Status på Horsens-rævene 

Mogens OZ1EBA har haft lidt tid til overs, her først i december. Og det er blevet godt 

udnyttet, som i kan se på billederne. Ved fælles indsats kan vi forhåbentlig have dem 

færdige inden jagtsæsonen for alvor starter. 

Stop press: Sønderborg afdelingen er i øjeblikket ved at bygge 10 nye modtagere, så 

måske får vi nye legekammerater i 2023  
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Jeg kom lidt sent i 

gang som rævejæger.. 

Havde ellers haft god 

lejlighed efter at have 

læst OZ i over 40 år, 

hvor der har været 

masser af læsestof 

om rævejagt, som en 

del af radioamatørin-

teressen.. Men så 

kom Coronaen tæt på 

os alle sidste år, og i 

den forbindelse kom 

der gang i udendørs 

aktiviteter, blandt 

andet rævejagt hvor 

jeg så kom ud fra 

”hulen”, og så blev 

jeg tændt i løbet af 

kort tid. Så nu vil jeg 

lige bruge lidt plads 

her i bladet til at for-

tælle, at der er god grund til at være med i det forum. Masser af frisk luft, kampånd, 

radioteknik, rigtig gode sociale stunder, pokaler til hylden og på nogle jagter er der 

endda også lagt energigivende chokolader ud ved rævene – ja der er mange gode 

grunde til at komme afsted. Selv har jeg haft fornøjelsen af at bygge rævemodtager 

af de sæt der er doneret af OZ6HR fonden og efterfølgende opleve glæden ved at 

benytte udstyret når det går løs i naturen. Tak for alle de gode gange ind til nu, jeg 

glæder mig til dem der kommer frem-

over.                                                                         73 fra Mogens OZ1EBA 

Mogens OZ1EBA fortæller 
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En lille nytårsspøg 

Kan du genkende stederne hvor disse 3 billeder er taget? Hvis du kan, så skriv løsnin-

gen til mig, sammen med tilmeldingen til ”kaffen efter jagten den 7/1”. 

Opgiver du, kan du måske fortælle mig hvilken by jeg tænker på, når jeg ser på de to 

nederste billeder? Skriv svaret til mig. 

Billede nr. 1 

Billede nr.2 

Billede nr.3 


