
 

Så er HAM’eren nr.7 klar til at komme ”på gaden”. 

 

Der er kun et indlæg i denne HAM’eren 

Det spændende ballon projekt som blev omtalt i sidste nummer af HAM’eren 

Ballon projektet 

Et køb på brugtgrej fra en fyr der hedder Eduard Bach fik ham til at kontakte mig om jeg 

kunne finde nogle radio amatører der kunne deltage i jagten på DR3 ballon’en, som fortalt 

om i HAM’eren nr.6, når den lande med sin payload med faldskærm. 

Det blev en stor succes idet Boris Persson OZ2LPX gik all in og fandt den lige for næsen af 

DR3s pejlehold. Det var Søren Poulsen OZ2CA der gav mig hintet om at Boris var manden 

der bare havde grejet og det rigtige drive. Han lånte både en 25 fods jolle med trailer samt 

skipperen og havde den med rundt på turen. Boris var inde på Karup flyveplads under 

opsendelsen samme med Hans Knudsen OZ0KK der er medlem af det team som Boris har 

dannet. 

OZ2CA deltog også i jagten med deltagelse af Bjarne OZ1JEE fra hvem jeg fik en flok 

billeder da de også var fremme stort set samtidigt. Disse billeder ses nedenstående. 

De øvrige som jeg fik med på spøgen fordelt over Nordjylland var Uffe Toft OZ1GGF, Leif 

Nielsen OZ6ABA og så mig selv sagde hunden. 

Ole Nykjær OZ2OE dannede team med Verner Topsøe OZ5TG som kørte til Karup for at 

lytte på rævesenderen på 145.750MHz der sende med 15mW  

Jagten går ind igen på Onsdag hvor endnu en ballon går op og denne gang med live TV på 

DR3 omkring kl 18.30 og hvor I igen kan se turen på APRS via http://aprs.fi hvor den hedder 

oz2clj-11 eller -12. 

Fra Søren har jeg denne link hvor i kan læse mere  

http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2015/08/27091631.htm 

Og så nogle billeder med skærmdumps fra Søren samt nogle skærmdumps jeg lavede i 

mandags medens jeg kørte i bil fra Sjælland hjemover (Jytte var chaufføren). Se især det 

skærmdumps jeg lavede hvor den var landet i Hornum by på en ubebygget byggegrund   

http://aprs.fi/
http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2015/08/27091631.htm


 

   

   



   

    

 
The Eagle has landed !!! 



 
 



 
Team Boris 



 
Man går ikke ned på udstyr hos Boris 

    



 

 

 



 

 

73 de OZ7OU Kurt 

 


