CQ Vestjyden
Et blad for radioamatører

Ekstra-udgave i
forbindelse med
Vildsund amatørtræf
den 25. februar
2006.
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Vildsund amatørtræf lørdag den
25. februar
effekter
til
auktionen
samt
opstilling af salgsboder. Inden
auktionen starter, vil der være tid
til at gøre en handel ved
salgsboderne samt naturligvis at
købe call-mærkater.

CQ Vestjyden
udkommer normalt i
januar, april, august
og oktober og kan
downloades i PDFformat fra EDR
Holstebros hjemmeside. Adressen er:
www.oz9hbo.mira.dk

Auktionen forventes at starte
omkring kl. 10.30 og forløber indtil
kl. 12, hvor der er middagspause.
Her kan der traditionen tro spises
middag på kroen. Efter sigende
står der ribbenssteg på menuen i
år.
Efter
middagen
fortsætter
auktionen, hvor de resterende
effekter kommer under hammeren.
Når auktionen er færdig, sluttes
der af med udtrækning af
præmierne på call-mærkaterne.
Så er det tid til at drage mod Øst
Vildsund gamle Færgekro, men husk
at have godt med både mønter og
sedler i lommen.
Traditionen tro afholdes det årlige
Vildsund amatørtræf den sidste lørdag i
februar, der i år er den 25. februar.
Dørene åbnes kl. 9.00 for indlevering af

CQ Vestjyden er et blad skrevet af radioamatører og for radioamatører. Bladet udgives fire gange årligt af
OZ9HBO EDR Holstebro som et elektroniks blad, der gratis kan hentes på foreningens hjemmeside. I CQ
Vestjyden er der plads til alle aspekter af vores spændende hobby. Det kan f. eks. være anmeldelse af nyt
udstyr; omtale af byggeprojekter; annoncering og omtale af kommende aktiviteter i lokalafdelingerne;
specielle events på vores frekvenser og beskrivelser af teknik, der har en eller anden forbindelse til vores
hobby.

EDR Holstebro
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I år er der ekstra
god grund til at købe
call-mærkater. Efter
auktionen trækkes
der lod blandt callmærkaterne
om
præmier for i alt
4000 kr. Så det er
bare med at få købt
nogle mærkater, så snart du ankommer, for der er
ingen garanti for, at de ikke bliver udsolgt i løbet af
formiddagen.

Kørselsvejledning
Du finder Vildsund amatørtræf på Øst Vildsund gamle
Færgekro, Sundbyvej
238, 7950 Erslev. Hvis
du kommer kørende
fra Thy (vest-siden) ad
hovedvej 26 ligger
kroen på din højre
hånd
200m
efter
Vildsund-broen.
Kommer du fra den
modsatte
side
ad
hovedvej 26, fra Mors,
så ligger kroen på din
venstre hånd lige inden Vildsund-broen.

Skribenter søges!

EDR Holstebro

Næste normale udgave af CQ Vestjyden ligger klar til
download i starten af april måned. Heri vil du blandt
andet kunne læse om;
●

Hvordan du bedst passer på dine
genopladelige batterier, så de holder længst.

●

Hamday den 20. maj – forårets radio- teknikog computer-auktion og loppemarked.

●

Hamradiocast – en podcast
radioamatører, der er til ny teknik.

●

Hanstholm-repeateren – OZ6FH fortæller om
hans repeater og dens historie.

for

os

Så surf ind på EDR Holstebros hjemmeside
http://www.oz9hbo.mira.dk og klik på CQ Vestjyden.

Husk kredsmødet
Denne gang afholdes kredsmødet ved EDR Holstebro
afd. Måbjerg Skolevej 6, 7500 Holstebro Lørdag d. 11.
marts 2006 kl. 13.00.

Amatørnyt

Har du lyst til at skrive kortere artikler om det, som du
synes er spændende ved radioamatørhobbyen, så
høre vi gerne fra dig. Vi vil gerne udvide CQ
Vestjydens netværk af skribenter, så bladets indhold
kan dække en bredere del af hobbyen. Hvad
eksperimenterer du med; hvilke modes foretrækker
du; har du kørt nogle gode DX-forbindelser; sker der
noget spændende i dit område; har du fundet en god
hjemmeside eller måske noget helt andet? Der er
mange ting at skrive om og det behøver bestemt ikke
at være lange artikler. Artiklerne må meget gerne
være suppleret med relevante farvebilleder.
Send en mail til oz2kmp@qrz.dk,
interesseret eller har spørgsmål.

I næste udgave af CQ
Vestjyden....

hvis

du

er

Husk at stille ind på Amatørnyt på Hurup-repeateren
145,700 MHz hver mandag aften kl. 18.30 for nyt
om aktiviteterne i de Nordvestjyske EDRlokalafdelinger.

Har du en ide?
Redaktionen bag CQ Vestjyden er konstant på udkik
efter nye ideer og tips til bladet, men vi mangler din
hjælp! Hvad var det, som du ikke fandt i bladet, men
som du gerne vil læse om næste gang? Skrev vi for
lidt om et emne, eller måske du har noget liggende,
som vi kan bruge? Skriv til os med ideer og positiv/
negativ feedback. Adressen er info@oz9hbo.mira.dk.
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CQ Vestjyden

Præmier for 4000 kroner.

