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Årets opgave – Vi mangler også dig. 
Nu skal årets store satsning, en ny HF antenne, til tops i masten. 

Vi håber du vil være med til at gøre dagen spændende. 
 

 

SteppIR projektet. 
Som du kan huske fra tidligere Nyhedsbreve, har vi barslet med ideen om at opsætte en ny HF 

beam antenne, som erstatning for den gamle og efterhånden godt udtjente Emtron beam, vi købte 

tilbage i 1996. 

 

Vi har derfor været et lille hold, bestående af medlemmer der kunne se fidusen i at vedligeholde, 

og drive en god antennepark, til glæde for nuværende og kommende medlemmer, som nu har 

renoveret og klargjort vores nye antenne over de sidste par måneder. 

 

 

 
 
Nu er den så klar til at blive løftet på plads i masten. 
 

Derfor har vi brug for så mange hænder som muligt, og i hvert fald så mange at vi kan få en god og 

succesfuld dag, hvor planen bliver at nedtage vores gamle antenne, og opsætte og færdiggøre 

vores nye antenne installation, som forhåbentlig bliver et godt og spændende bekendtskab, for 

fremtidige radioarrangementer. 

 

 
 



Opgaverne er for alle. 
Du skal IKKE i masten, og har du heller ikke lyst til at være på taget, så er der også opgaver til dig 

ved kaffemaskinen eller ved ostemadderne. 

 

Datoen… 
Vi har valgt datoen Søndag d. 16. oktober. 

Vi mødes Kl. 9:30 og håber vi kan arbejde så lang tid at vi når i mål. 

Når vi nærmer os frokost vil der naturligvis være mulighed for at få en franskbrødsmad til kaffen. 

 

Hvis der loves for barsk vejr op til dagen, vil der komme en melding via din E-mail. 

 

Martin OZ2MA martin@oz3p.dk er koordinator på løftet, og vil meget gerne modtage dit tilsagn 

om at være med på de præmisser du selv stiller. 

Martin kan også fortælle mere om opgaverne på selve dagen. 

 

Vi håber at se så mange af jer, som det overhoved kan lade sig gøre. 

 

Vel mødt, 

Bestyrelsen og Antenneholdet. 

 

 


