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Skribenterne håber at I alle er kommet godt over nytårsaften uden skrammer på krop og sjæl. 

Det er altid spændende at tage hul på et nyt år, hvad bringer kalenderen af spændende oplevelser og 
udfordringer i ”Verdens Bedst Hobby”? For nogen af os som driver foreningen, er der selvfølgelig en masse 
opgaver der skal fikses hen over året for at: der kan udgives et OZ, der kan passes på vores frekvenser og 
forhåbentlig også forbedres vores arbejdsbetingelser i øvrigt. 

MEN, der er blanke sider i kalenderen – der skal afholdes et antal temadage – der skal afholdes Fieldday og 
forhåbentlig mange andre events, som både giver jer ny vinkler og teknik, kombineret med at mødes med 
ligesindede. EDR’s sekretær kunne umanerligt godt tænke sig at få jeres ønskesedler med emner, I kunne 
tænke jer at bruge en lørdag på, så har I emner til temadage modtages disse med stor tak på sekr@edr.dk, 
skulle der også følge hænder til afvikling med, skader dette bestemt ikke.. 

Region 1 HF Fieldday kunne godt trænge til flere OZ-deltagere. Et problem har i flere år været at 
lokalafdelinger er blevet for små til selv at løfte opgaven, derfor ville det være dejligt om I ude i landet 
rottede jer sammen med naboerne og planlagde deltagelse i HF Fieldday som løber af stablen d. 2-3 
september 2023. Stil op med et simpelt setup, som er overkommeligt teknisk, hold jer til SSB og se at I 
faktisk med det simple kan skrabe ganske mangen et point sammen, kombineret med at i kan hygge jer 
112%. Da der under alle omstændigheder skal planlægges en smule, skader det ikke om I starter allerede 
nu. 

Medlemsbladet OZ mangler altid stof, skulle vi hilse at sige fra redaktøren! Derfor er artikler om antenner, 
tekniske konstruktioner, store som små aldeles velkomne på radaktion@edr.dk Der følger endda et mindre 
forfatterhonorar med, udover praleretten når ens værk optages i OZ. 

Efter to års pause er der igen Dansk Vinter VHF Dag i Ringsted d. 14. januar 2023, se næste side, håber vi 
ses der! 

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael 

Fremtiden kommer ikke af sig selv! 
#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture 
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Jo flere vi er, jo stærkere er vi! 
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