
HamDay HamDay HamDay HamDay HamDay  
Eksperimenterende Danske Radioamatører Esbjerg & samarbejdende afdelinger Inviterer til:  

Radio / Teknik / Computer 

Lørdag den 7. maj  
Darumvej 110 - Esbjerg  

-   Loppemarked fra kl. 10:00 til 15:00   - 

Se også:  www.hamday.dk 

“Nej - Jens er ikke hjemme, han er til HamDay i 
Esbjerg, for at se om der var et par småting han 
kunne bruge.... Et øjeblik jeg tror det er ham jeg 
kan høre i indkørslen.” 

Igen i år besøg fra udlandet med 
masser af spændende udstyr!  

Kom med det udstyr du gerne vil af med, og sælg det direkte fra bilens bagagerum - har du meget, må du gerne 
tage din trailer med. Vil du se / købe så kom, og lad dig overraske. Du finder køre-vejledning, regler for køb og 

salg, tilmelding, billeder fra sidste år - osv. på - www.hamday.dk  

Mulighed for køb af øl, vand, kaffe, pølser mm. i HamDay Caféen - til amatørvenlige priser. 

Vi glæder os til at se dig og din familie - ta’ også en ven med. 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 
Der er gratis adgang til dette arrangement, men først efter kl. 10:00                                                        

Før Kl. 10:00 er der IKKE ADGANG FOR ANDRE END SÆLGERNE 



 
 
Kære DX'er! 
Du inviteres hermed til 
 
 

DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde 
lørdag den 11. juni 2022 kl. 10:45 på 
Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst. 
 
 
 
  
Kl. 10.45  Generalforsamling i DDXG ifølge vedtægterne 
 På valg er i år sekretær OZ1LO, Leif og kasserer OZ1ACB, Allis. 
 Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i 
 hænde senest den 1. juni 2022. 
Kl. 12.00  Frokost: 
Kl. 13.30  Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten. 
Kl. 13.45  DX-møde med foredrag.  
 OK2ZI fortæller om S9OK DXpeditionen.  
 Endnu et foredrag er stadig under forhandling. 
Kl. 15.30 Kaffe/the med kage. 
Kl. 18.00  Festmiddag (3 retters menu). 
 
Vy 73 og på gensyn 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest d. 23. maj 2022 
Allis, OZ1ACB tlf. 44 85 25 30 - mail: oz1acb@wiland.dk 
 
Priser: 
Frokost er incl. 1 øl/vand  Kr. 375,- 
Middag (3 retters menu)  kr. 339,- 
Dobbeltværelse m/morgenmad kr. 600,-  
 
  
 
 
DDXG's konto i Den Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3209296. 
Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved indbetaling.  
 
Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet 


