
VOSSENJACHT

De jacht zal gehouden worden op   Zondag 13-  december  -2009   op   80 en   2 meter.  
Dat is de eerste zondag na de Veron afdelingvergadering. Ook VRZA     leden   
zijn natuurlijk van harte welkom.
De start zal zijn op de parkeerplaats “De Troet” in de Treek. 
Te bereiken vanaf de Arnhemseweg vanaf Amersfoort naar Leusden Zuid.
Bij afslag Restaurant Bavoort de Treek in rijden weg links aanhouden. Na 
ongeveer 400 meter parkeerplaats aan rechterkant op rijden, hier begint ook de 
Paradijsweg.
Kaart coördinaten: 52º07'07.94” N en 5º23'48.86” O.
Inschrijven van 13:00 tot13.30 uur waar de naam/call/nl nummer zal worden
genoteerd. De jacht start om 13:30 uur. De afstanden zijn gering, zodat er met 
de hele familie kan worden meegedaan. Het is geen hardloop jacht. Heeft u nog 
geen ontvanger loop dan met een jager mee. Er zijn twee 80 meter ontvangers 
beschikbaar voor personen die er geen hebben.
Een kompas en liniaal kunnen het jagen eenvoudiger maken. U krijgt een kaartje 
van het jachtgebied mee.
De 2 meter vosjes zenden allemaal op 144.4625 Mhz toon gemoduleerd.
De 80 meter vosjes zenden op 3.5800 Mhz toon gemoduleerd.
Op 2 meter zendt de THUISVOS op de frequentie 144.900 Mhz.
Op 80 meter zendt de THUISVOS op de frequentie 3.6870 Mhz.
Toon gemoduleerd en met de Call PI4AMF en komt na 30 minuten in de
lucht. De deelnemers worden om 15.30 uur bij de finish terug verwacht. 
Het is voor de organisatie heel erg prettig als u ons wil melden of u gaat
meedoen en vooral op welke band (80 meter of/en 2 meter).
Dit kan nog tot zaterdagavond 12-12-09
Als blijkt dat er geen 2 meter jagers zijn hoeven we de spoetniks ook
niet uit te zetten.

Graag een mail voor 13-12-09 naar pa0kel@amsat.org of pa3gxp@amsat.org

De organisatie verwacht u vanaf 13:00 uur aan de 
START, tot ziens. 
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