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 Kalenderen er nået til september, starten på 

efteråret, og du sidder nu og læser 2. udgave af 

nyhedsbrevet fra OZ3EDR. 

Det er blot en måned siden at det sidste 

nyhedsbrev kom ud, så her tænker du, der kan 

da ikke være sket noget siden da…. Men jo jo 

der er skal løbet meget vand ud i Limfjorden 

siden da, det har jo regnet mere eller mindre 

uafbrudt siden 😊. 

Klubaftnerne kører som sædvanlig, fremmødet 

svinger meget men stadig godt besøgt. Der har 

været afholdt certifikat prøver i OZ3EDR der var 

4 tilmeldte som alle fik mindst en B licens, stort 

tillykke til de nye amatører. Det er også 

lykkedes at få en af de nye som medlem i 

klubben, Kristian Elbæk Rasmussen, OZ5KR, 

Hjertelig velkommen til ham. han bestod 

certifikat prøven med et A certifikat. Kristian var 

med lørdag nat på Fieldday, Hvor han tog en 

tørn både på 80 og 40m. 

EDRs 90 års Jubilæum er også godt overstået. 

Den ”Gamle dame” klarede strabadserne med 

bravur. Et flot arrangement som bød på b.la 

helstegt pattegris med flødekartofler og salat 

samt Fødselsdagskage. Arrangementet var 

rigtig flot besøgt, ca 150 radioamatører lagde 

vejen forbi Klokestøbervej i Odense til en fest i 

solskin og gode venners lag. Der var indtil flere 

festlige indslag i løbet af eftermiddagen, se 

mere på www.edr.dk 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
Sommerudflugten 2017 

Både Landsformand OZ1AHV, og næstformand 

OZoJ samt OZ7IS afholdt de fornødne taler 

som sig hør og bør til en rund fødselsdag. 

Mange har benyttet sig af muligheden for at få 

et af fødselsdags krusene og skulle du sidde og 

have fortrudt at du ikke har fået fat i en, ja så 

kan det stadig nås. Du skal blot gå på EDR.dk 

under ”Webshop” og bestille og betale den, så 

kan du selv vælge om den skal sendes til dig 

eller du vil vente på at OZ1DCZ tager den med 

fra Odense og til Struer. 

OZ3EDR har som du sikkert ved, også rund 

fødselsdag i år, 70ÅR, jow jow westjyderne 

kunne skam også mønstre radioamatører 

tilbage i 1947. Det skal selvfølgelig også fejres. 

Det vil ske sener på efteråret, helt hvordan det 

kommer til at foregå er endnu ikke helt på 

plads, så mere om det senere. Skulle du side 

inde med en god ide eller et indslag som kunne 

bruges til dette arrangement, så lad bestyrelsen 

det vide hurtigst muligt. 

Siden sidst har klubben OZ3EDR fået 

sponsoreret en ny HF radio, valget faldt på en 

Icom IC-7300, en fantastisk radio, den første      

”Direct Samplimg” radio fra Icom. Den stod sin 

prøve på årets fieldday og alle var meget 

tilfredse med denne ”lille spilledåse” Der er 

allerede fostret ide om at der skal lave ”Remote 

opkobling” til denne radio, således at alle i 

klubben kan få glæde af radioen med 

tilhørende antenner. Hvordan det laves og 

styrers er indtil nu kun på tegnebrættet. 
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HUSK: EDR er noget vi giver til hinanden 

 

Fieldday 2017 

Fieldday 2017 er nu godt overstået  

Det har været en fantastisk week-end, vejret viste 

sig fra noget nær det mest sommerlige det har 

været hele August, der var masser af gode 

radioamatør kollegaer, der var ok forholde på de 

fleste HF bånd, der var en hel del besøgende, der 

var rigelig kage, (tak til Henings,OZ4XF's kone for 

drømmekage og æblekage, tak til Kristian OZ5KR 

for wienerbrød lørdag nat) Lise Sølvsten have 

traditionen tro lave RIGELIG med frikadeller som 

bare smagte formidable i solskinnet. Kæmpe tak til 

hende for dette store arbejde. 

Kort sagt en fantastisk week-end, STOR TAK til alle 

dem som var med til at  gøre dette muligt. 

Der er billeder fra Fieldday 2017 under "Gallery" på 

OZ3EDRs hjemmeside. Tak til fotograferne, Karen 

OZ2KJK og Karsten OZ1GAX for deres bidrag til 

billederne. 

 

Medlemsmøderne 

Som skrevet i sidste nr. af nyhedsbrevet, så 

afholdes de vedtægts bestemte EDR -

medlemsmøder i september og starten af oktober. 

For region midt’s vedkommende, bliver der 

sandsynligvis to møder. Et i Tarm lørdag den 30-9-

2017 kl: 12:00 med frokost til dem der ønsker dette 

(Tilmelding til mail@oz0edr.dk) ellers er møde start 

kl. 13:00 i OZ0EDRs lokale på Tarm Skole. 

Dagsorden og andet relevant omkring dette findes 

på EDR.DK under ”Kalender”. Så vidt redaktionen 

ved skulle der være et møde mere i Region midt, 

nemlig et i Horsens afdelingen, men indtil nu er 

dette ikke bekræftet på EDR.DK, kalenderen.  

HUSK at møde op til medlemsmøderne, det er her 

du som EDR medlem kan være med til at gøre en 

forskel.  
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Aktiviteter I September 

Torsdag den 7 – 9 – 2017 kl:19:00 10m test 

SAC SSB Contest  Lørdag den 14- 9-2017 

CW Contest Lørdag den 16 – 9 – 2017 

Medlems møder 30-9-2017 kl:12:00 i Tarm 

Plus en hel masse mere som redaktionen ikke lige 

ved noget om, så skulle du have viden om 

aktiviteter som du tror andre kunne have gavn af at 

vide, så giv endelig redaktionen besked, så det kan 

komme med i næste udgave 😊 

Mail: oz3edr@gmail.dk 

 

 

 

 

 

 


