OZ3EDR NYHEDSBREV

OKTOBER 2018
EDR har nu haft det
første RM-møde efter
valget, efter de nye
vedtægter.
HUSK
Åbenhus den 14 okt. I
OZ3EDR, se program.

NY RM OG HB I EDR
Der er nu valgt ny RM til EDR og der er konstitueret et ny HB.
Formand OZ3QY Jan Anderschou
Næstformand OZ4vW Arne Fast Hansen
Sekretær OZ1CWM Knud Pedersen
Kasserer OZ1RH Palle Preben-Hansen
Medlemmer er : OZ3MC Martin Mortensen, OZ1EW Niels Ernholt, OZ1JS
Jørgen Sand:
Lad os håbe at det nu giver ro i foreningen.

THE DOCTOR WILL SEE YOU NOW
ARRL har en podcast udsendelse hver anden uge, som de kalder ”The doctor
will see you now” Her tager man forskellige emner op som så diskuteres
mellem Joe Hallas W1ZR og QST Edior Steev Ford, WB8IMY. Der har
gennem tid været diskuteret rigtig mange gode ting, som Radioamatører kan
lære meget af.
Podcast for 2018 kan findes nederst på denne side:
http://www.arrl.org/doctor Her er en oversigt med link til at downloade de
forskellige Podcasts.

ÅBENHUS I OZ3EDR, SØNDAG DEN 14 OKT.
Søndag den 14-10-2018 er der RADIOEVENT i Resen
Tidligere radioforhandler Viggo Kristensen holder officiellet indvielse af hans store radiosamling som
nu er flyttet til Resen gamle skole. I den forbindelse holder OZ3EDR åben-hus mellem kl. 12:00 og
kl.17:00. Kig forbi og se de mange arrangementer der i den gamle skole og skolegården, samt i
OZ3EDRs lokaler.
Program for dagen:
12:00 13:30 pølsevognen er åben i skolegården
12:00 - 15:30 Kræmmermarked i skolegården og i den gamle skole
13:30 - 14:30 Udstillingen af Viggos radioer er åben
og meget mere. se det officielle program her

NYHEDER.
•
•

ATF, Amatørtræf Fyn den 4-10 i FKS-hallerne i Odense. Se program på http://www.hamspirit.dk/news.php
Brasilien har fået lov til at køre 60M, 5351.5 to 5366.5kHz med 25W fra den 26-11-2018, Samtidig har
de fået 135Khz med 1 Watt og 472Khz med 5 watt.

•

OZ6HR Horsens afdelingen holder stor SDR konvent den 24 november. Her kan opleves alle former for SDR
radioer, både selvbyg og kommerciel ” Kom og se med og få jeres nysgerrighed stillet. Der vil blive opsat adskillige
Sdr radioer i alle prisklasser. Ejerne / operatørerne vil være tilstede og demonstrere deres radio og besvare
spørgsmål.” Program og mere info findes på http://oz6hr.dk

Har du noget du kunne tænke dig at få omtalt i
nyhedsbrevet, eller har du ønsker til emner vi kunne tage
op, så tøv ikke, men send dem til OZ3edr@gmail.dk

Kontakt os
OZ3EDR
Markholmvej 3
Resen
7600 Struer
OZ3EDR@gmail.com
www.oz3edr.dk
Mødeaften: torsdag
QRV på 145.350 Mhz

