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Field-day 2018

01/09/2018 – lørdag kl. 1300 GMT til søndag kl. 1300 GMT 

Hvad vil I ?

Hvad er ambitions niveauet ?

Operatører:

OZ1DWK, OZ5HP

Sidste tilmelding onsdag den 1. august 2018

Måske:

OZ6ADL

Uden for vagtplanen:

Vi anvender EDR Aalborg afdelingen's udstyr: 

Icom IC-756 PRO III 

Icom IC-7400

Kenwood TS-2000 

Kenwood TS850



Antenner:

80 meter: Delta-loop, måske dipol

40 meter: Delta-loop, GP

20 meter: Delta-loop

15 meter: Delta-loop

10 meter: Delta-loop

Logbog:

Elektronisk log bliver ført via FDL og 2000 (http://www.hamradio.dk/oz1iva/fdlog)

OZ1IVA Lars plejer at opdaterer programmet i den 11 time, 

så mon ikke også han gør dette i år 🙂

Det har OZ6ADL Nils styr på.

Hvor afholdes det?

Gårdejer Thomas Møller ligger igen i år mark til vores operatørvogn, 

antenner og generator.

Adressen er Bollegade 26, 9330 Dronninglund

Og for de nørdet: Grid: JO57cd – Latitude 57.140229 – Longitude 10.248991

GPS Coordinates: 57° 8′ 24.8244” N, 10° 14′ 56.3676” E

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage, klubben betaler.



Skal jeg selv have madpakke med?

Der vil på pladsen være kaffe, drikkevarer, brød samt pålæg til begge dage.

Lørdag aften vil familien Møller servere varm mad til de personer

der deltager aktivt i contesten.

Er der muligheder for overnatning?

Ja, klubben har en sove-campingvogn, og derudover er der et stort maskinhus, 

men husk liggeunderlag og sovepose.

Hvem deltager?

Det er her DU skal komme med svaret, men vi plejer at være mellem 10 – 20 personer. 

Der er opgaver til alle, vi byder på social samvær, 

der skal bruges praktiske hænder til teltopsætning, 

antenneopsætning, stationsopbygning samt operatører til CW/DIGI/SSB. 

Er du helt grøn, 

hjælper og lytter vi erfarne operatører gerne med de først QSO’er du får i loggen, 

hvorefter du er flyvende. 

Som altid deltager vi med ægte sportsmands-ånd 

og stræber efter en god samlet placering, 

men netop årets HF Field Day er også et social arrangement, 

hvor kammeratskabet og samarbejdet med opsætning og bemanding af stationen 

prioriteres højt. 



Det er derfor en gylden mulighed for nye og nyere contestinteresserede 

for at komme i luften og opleve ”suset” ved at få en DX i log’en. 

Der er ingen krav om forudgående kendskab til contest, 

så kom og vær med til en hyggelig radio-weekend med masser af frisk luft, 

god forplejning og Ham-spirit.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er interesseret, eller kender en der er?

De tre fra HF Field Day udvalget

Hvilken kategori stiller klubben op i, og med hvilket kaldesignal?

OZ0W/p – Kategori B. Maks 3 stationer af 100W, 

og enkelt elements antenner til 80, 40, 20, 15 og 10 meter.

Hvilken udstyr bruger vi?

Vi anvender EDR Aalborg afdelingen’s udstyr: 

Hvor finder jeg reglerne for konkurrencen?

I Danmark er det Experimenterende Danske Radioamatører der afholder konkurrencen, 

og det er også på Deres hjemmeside du finder de komplette regler. 

På HF Field Day udvalget's vegne

OZ4SSK Søren, OZ1DWK Kaj og OZ5HP Henning


