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Kalenderen siger August, så sommerferien er
overstået for de flestes vedkommende og
forhåbentligvis godt oversået. 😊
Vejret har ikke været det bedste for udendørs
aktiviteter, men så meget desto bedre for at få
kørt noget radio, forholdene har været meget
svingende hen over sommeren, men der har da
være gode åbninger på de fleste bånd. Specielt
10m har overrasket mig meget, med åbninger
til Sydamerika ved flere lejligheder.
Vi havde første klubaften efter ferien i aftes, 108, der var et beskedent fremmøde på 8
personer, men så er vi da i gang 😊
Sommerudflugten til museet for Jyllands slaget
i Thyborøn, og efterfølgende besøg hos
hornvare fabrikken i Bøvlingbjerg, samt tur på
Rammedige, var godt besøgt og at dømme ud
fra Niels Oves billeder var det en rigtig god tur
med flot vejr (kaffe i det fri) Billederne kan ses
på OZ3EDR hjemmeside under ”Gallery”. Stor
tak til arrangørerne af denne tur Hjalmar og
Inge, uden deres store angement ville disse
sommerudflugter sikkert ikke blive til noget.
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Efterårets aktiviteter
Efteråret byder på rigtig mange aktiviteter i år,
så der skulle nok være noget for alle. I
rækkefølge kan nævnes nogle af de største
aktiviteter.
•
•

•
•
•
•

Lørdag d.19 August, EDR fejrer 90 Års
fødselsdag, se program på EDR.dk.
Lørdag den 2 og søndag den 3
september Field day, Vi er på
Grisetåodde.
September (dato og sted, PT ukendt)
Medlemsmøder i Region midt.
November ATF, Amatør træf Fyn
November Julefrokost.
Selvfølgelig også alle klubaftner, som
sædvanlig hver torsdag.

Ud over de her nævnte arrangementer er der jo
de sædvanlige contester på de forskellige
bånd, både de faste danske 10m, 80m og70cm
contester men også de internationale, F.eks
Sac CW Contesten, Lørdag den 16 September
og SAC SSB contesten, lørdag den 14 oktober.
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Sommerudflugten 2017

Flytning Af lokalerne
Der er stadig ikke nogen afklaring på en
eventuel flytning til andre lokaler. Som i jo alle
ved skal vi sikkert fraflytte vore lokaler i Resen
på et tidspunkt, men indtil videre er der ikke
fremkommet noget ny omkring dette. Så
OZ3EDR er stadig at finde i Resen gammel
skole.

Field day
Vanen tro er OZ3EDR med på årets field day
på Grisetåodde. Har du lyst til at være med så
giv lige et pip i Klubben, således at vi ved bare
lidt om hvordan bemandingen kan blive og hvor
mange frikadeller der skallaves. Samtidig skal
der lyde en opfordring til også at være med til
opstilling og nedtagning. Hvis vi skal være klar
til at gå i luften kl. 15:00 med 3 stationer og
diverse antenner, ja så skal der lidt hænder til
for at få opstillingen klar. Vi regner med at have
dipol antenner til 80,40 og 20m samt div
lodrette til de højere bånd. Har du lyst til at
prøve kræfter med contest på en uforpligtende
og afslappet måde, ja så er Field day lige
stedet. Vi er der ligeså meget for at hygge os
som for at deltage i konkurrencen. Har du ikke
en B eller A licens, men har lyst til at prøve
kræfter med HF så mød endelig op, her kan du
nemlig få lov til at bruge HF radio uden den
fornødne licens, da der vil være A licenserede
amatører tilstede.
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Lørdag den 19 August fra kl. 10:00 til kl. 15:00
vil EDR være vært for et arrangement i
lokalerne på Klokkerstøbervej i Odense. Her vil
der ud over div. taler og foredrag også være
mulighed for at benytte HQ stationen med et
specielt kaldesignal til dagens anledning,
nemlig OZ90HQ. Der vil også være mulighed
for at aflevere og modtage QSL kort, samt få
tjekket til DXCC Awards.
I anledning af EDRs 90 års dag har man fået
lavet et krus som kan købes i EDRs forlag for
den beskedne sum af 50 KR. ved bestilling
opgives hvilken kaldesignal du gerne vil have
på kruset. Hvis du bestiller et krus, kan du evt.
afkrydse at kruset afhentes, derved kan du
spare portoen, og hvis du giver mig besked
(OZ1DCZ, Carsten) så skal jeg tage den fra
Odense til Klubben i Resen ved først
kommende lejlighed.

Medlemsmøderne
Tiden nærmer sig for de vedtægts bestemte
regionale medlemsmøder, som jo skal være
afholdt inden Repræsentantskabsmødet i
oktober. Det er ved at være 1 år siden at den
nye hovedbestyrelse og Repræsentantskab
tiltrådte, og på medlemsmøderne kan man høre
om ”rigets tilstand” Samt give HB og RM
medlemmerne informationer om hvad i som
medlemmer af EDR ønsker der skal ske med
foreningen.
Fra redaktionen skal der lyde en stor opfordring
til at deltage i disse møder. Hvor og hvornår
mødet afholdes i netop din region, kan ses på
EDR hjemmeside under nyheder, samt i
september nr af OZ.
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