
Dansk Vinter VHF Dag 2019 
Lørdag den 19. januar 2019 
På Valdemarskolen, Skolegade 9, 4100 Ringsted. - JO55VK  
 

Program: 
 
08:00-09:00 Opstilling for sælgere til loppemarked 

 

08:15 Dørene åbnes. - Cafeen åbner for morgenmad. Call mærkat med lotteri kan købes i salen. 
 

09:00 Officiel åbning af Dansk Vinter VHF Dag 2019  
 

09:05 Loppemarkedet starter. Certifikatprøve indcheckning. OZ1ARQ 

 
09:30 Amatørradio certifikat prøve starter. Man tilmelder sig selv hos Energistyrelsen 

 
10:00 – 10:40 Foredrag 1: En meget stor 144 MHz contest antenne – 
Multiantenne systemer er populære i de store contester. OZ1FDH Claus fortæller om design og første erfaringer med 
5P5T’s phasede array bestående af 24 yagier i 3 grupper. 

 

10:45 – 11:45 Foredrag 2: Indtryk fra WRTC 2018 ved OZ1IKY Kenneth 
Hvad er WRTC, hvorfor kaldes det for Radio Amatørenes Olympiske Lege? Hvad har man som dansker ud af at være 
med som deltager, eller bare være der som tilskuer? Vi har været ude i byen og lege sammen med de store drenge. 

 

11:30 – 13:30 Frokost-"vinduet". Cafeen sælger en let frokost  
 

12:00 – 13:30 Foredrag 3: Åbent møde m. VUSHF-udvalget.  
Kom og hør om IARU, NRAU og ENS. Det store emne for øjeblikket er ændringer i vores mikrobølgebånd -hvad sker der 
og hvad kan vi gøre. Årets VHF-profil kåres, og der er pokaloverrækkelser. Derudover generel diskussion af 
contestregler, FT8 m.m. v. OZ5TG Verner og OZ1FDH Claus.  

 

12:00 – 15:00 DMR WORKSHOP ved OZ1BZJ Michael og OZ1LNI Brian 
Hvad er DMR - Infrastrukturen, Mastere & reflektorer – Repeaterne – Hotspots - Mobil og bærbar kodning 
Der vil være en aktiv DMR repeater lokalt hele dagen. 

 

13:30 – 14:00 Lodtrækning på call mærkaterne 

 
14:00 – 15:00 Foredrag 4: DAVUS / OZ7IGY Generalforsamling ved OZ7IS Ivan, evt. afsluttende med 

besøg på OZ7IGY hvis der er interesse herfor. 
 

15:00 På gensyn d. 18. januar 2020 
 

 
OBS! Vi afholder også amatørradiocertifikatprøve. Man tilmelder sig selv, direkte til ENS. 
 
Dansk Vinter VHF Dag 2019 er et samarbejde imellem EDR Ringsted, Roskilde og Amager, 
DAVUS, AMSAT-OZ, VUSHF-udvalget med flere. 
 
Sælg dit overskydende grej på loppemarkedet, gebyret er symbolsk: 20 kr. pr. bord. 
Der er mulighed for at købe morgenmad, frokost samt øl og vand til overkommelige priser, -  
der vil være gratis te og kaffe på kanden hele dagen! 
 
Eventuelt overskud fra Dansk Vinter VHF Dag går udelukkende til almennyttige amatørradioformål: 
OZ7IGY, Kreds 4 (Region Sjælland), etc. 
 

EDR’s webshop tilbyder fragtfri levering på træffet, såfremt varen er på lager, bestilt og betalt, inden d. 15. januar 2019 


