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 Du er nu i gang med at læse årets sidste udgave af 

nyhedsbrevet fra OZ3EDR. Det er lidt tidligere end 

sædvanlig, vi er jo ikke nået ind i december endnu, 

men der er en god grund. Julefrokosten og 

jubilæumsfesten blev afholdt i lørdags, det var en 

rigtig fin fest. Hvis du er en af dem der ikke var med, 

ja så gik du glip af en rigtig hyggelig aften. Hjalmar 

gjorde i han velkomsttale opmærksom på at 

OZ3EDR rent faktisk er stiftet i december 1946. Det 

fremgår af januar nr af OZ, fra 1947 at der har 

været stiftende generalforsamling i OZ3EDR i 

december mdr. 1946, så 70 års jubilæet kunne godt 

have været afholdt i 2016. Nå men det blev så til 

december i 2017 og til alle fremmødte var der et flot 

jubilæumskrus med kaldesignal påtrykt samt en lille 

æske chokolade til damerne. Der blev traditionen 

tro udvekslet mange gode røverhistorier med de 

medlemmer som vi desværre ikke ser så ofte, det er 

dejligt at de møder op til disse arrangementer og 

stadig er medlemmer af klubben. Til de af jer der 

ikke var med til festen (det var synd for jer) er der 

en jubilæums krus som kan afhentes i afdelingen. 

Der vil være juleafslutning torsdag den 21. 

december i klublokalerne,(efter mængden af O.P. 

Anderson snaps, i overskud, fra julefrokosten, vil 

det måske være klogt med en chauffør til 

juleafslutningen, Hjalmar har en tradition for at 

slanterne ryger i gløggen til juleafslutningen) her 

kan du få dit krus udleveret, så mød op til denne 

årets sidste klubaften. 

Hvis i har det lige som jeg med hensyn til 

ønskelisten til julegaver, det er efterhånden svært at 

finde på noget, så er muligheden at gå på EDR.dk, 

Web shop og ønske sig en eller flere af de nye 

bøger der er udkommet i år.  

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, så har klubben 

også fået et par nye titler tilført biblioteket, så dem 

behøver du ikke ønske dig til jul, de kan blot lånes i 

afdelingen. Men da der er mange andre spændende 

titler, så skulle det nok være muligt at finde noget til 

de lange mørke vinteraftner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Skulle du have held med at overtale familien til at 

give noget fra EDR’s webshop, så skynd jer at 

bestille og betal, hvis i gør det inden den 16. dec. 

Så er det muligt at få det leveret i klubben af 

undertegnede, da jeg skal til Odense den 16. dec. 

Skal jeg gerne lege post, det gælder også hvis i har 

QSL kort der skal sendes. Læg dem i klubben og 

jeg tager dem med til Odense. 

Som jeg skrev i indledningen så er der en god 

grund til at nyhedsbrevet udkommer lidt tidligere 

end normalt, nemlig den at Kristian OZ5KR, har fået 

et super tilbud fra B&O, se separat vedhæftet 

dokument. Her er det muligt inden jul at gøre en 

rigtig god handel, da det er efter først til mølle-

princippet, så blev vi enige om at sende det ud 

sammen med årets sidste nyhedsbrev. Således at 

dem af jer der ikke kommer så tit i klubben også får 

muligheden for en god handel. 

Af aktiviteter i December mdr. kan nævnes div. Jule 

og nytårs tester, her er der rig lejlighed for at få 

spindelvævet børstet af mikrofonen eller nøglen og 

få kørt lidt radio. 

Der er også afstemning om de nye vedtægter i EDR 

medio december. RM stemmer om vedtægts 

forslaget den 16 december. Det bliver rigtig 

spændende om det skal lykkes at få tilpasset 

foreningen til fremtiden. 

OZ3EDR ønsker en Glædelig jul og et godt og 

radioaktivt nytår. 
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Så er der en super mulighed for at erhverve sig et vaskeægte Bang & Olufsen Instrument. 

Hvis i ønsker at købe et eller flere instrumenter så skriv til Kristian Rasmussen (OZ5KR) mail: 

KRR@bang-olufsen.dk 

Betaling sker ved afhentning i OZ3EDR mobil pay 23340612 eller kontant. 

Levering  foregår torsdag den 30.11 eller 7.12 eller efter aftale 

Salgsbetingelser:  

• Sælges så længe lager haves, jeg skal nok skrive tilbage hvis der er noget der er udsolgt men det eneste 

der er ved at være solgt er oscilloskoper. 
• Hvis instrumentet mod forventning ikke fungerer, er der 1 uges returret, hvor man kan få pengene retur.  

• Instrumenter der købes er ikke til videresalg på eks. DBA, brugtgrej m.m. men det er ok at købe 

til en ven/radioamatør uden profit. 
 

 

Vario trafo  

Model nr. RT10 og RT11  

Pris: Kr. 300,- 
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Analog strømforsyning   

Model nr. SN16  

Pris: Kr. 300,- 

 

Analog strømforsyning   

Model nr. SN14 og SN18  

Pris: Kr. 200,- 

 

 

100 MHz  Oscilloskoper (forskellige modeller) ekskl. prober OBS: Få tilbage! 
Pris: Kr. 500,-  

Prober: kr. 50,-/stk 

  



 

RC Oscilator  

Model TG7 og TG8  

Pris: Kr. 300,- 

 

 

 

 

Voltmeter  

Model nr. RV11  

Pris: Kr. 200,-  

 

 


