
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 2022 

09:05 Loppemarkedet starter. 
Certifikatprøve indcheckning – OZ1ARQ.

10:00 Amatørradio certifikat prøve starter. 
Man tilmelder sig selv hos Energistyrelsen

10:00 - 10:40 FOREDRAG 1 
Emne offentliggøres først senere på VUSHF.dk

10:45 - 11:45 FOREDRAG 2 
Emne offentliggøres først senere på VUSHF.dk

11:30 - 13:30 Frokost-»vinduet« 
Cafeen sælger en let frokost 

12:00 - 13:30 FOREDRAG 3 
Åbent møde med VUSHF-udvalget. 
Kom og hør om IARU, NRAU og ENS. 

• Det store emne for øjeblikket er truslen mod 23cm 
båndet, hvad sker der og hvad kan vi gøre. 

• Årets VHF-profil kåres, og der er pokaloverrækkelser. 
• Derudover generel diskussion af Contest regler – 

OZ5TG Verner og OZ1FDH Claus. 

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. 14. januar 2023

Valdemarskolen · Skolegade 9 · 4100 Ringsted · JO55VK

OBS! Vi afholder også amatør-
radiocertifikatprøve. Man tilmel-
der sig selv, direkte til ENS.

Dansk Vinter VHF Dag 2022 
er et samarbejde imellem EDR 
Ringsted, Roskilde og Amager,
DAVUS, AMSAT-OZ, VUS-
HF-udvalget med flere.

Sælg dit overskydende grej på 
loppemarkedet, gebyret er sym-
bolsk: 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 amatørradio-
formål: OZ7IGY, Kreds 4  
(Region Sjælland), etc.

EDR’s webshop tilbyder fragtfri 
levering på træffet, såfremt va-
ren er på lager, bestilt og betalt, 
inden den 12. januar 2022

DanskDansk  VinteVinterr VH VHFF Da Dagg22020222
Lørdag den 15. januar 2022


