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RDE-Posten, udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.  
RDE-Posten, udkommer omkring den 1. i hver måned. 

Ansvarshavende redaktør: 
OZ1DCZ / 5P1CK, Carsten Kobborg,  
Ringkøbingvej 35, Idom, 7500 Holstebro. 
Tlf: 23341085, Mail info@rde-posten.dk 

Materiale til brug i RDE-Posten: 

Materiale der ønskes bragt i RDE-Posten, sendes til: info@rde-posten.dk, Deadline bringes i 
hver mdr. i denne kolofon. Alt modtages med tak. 

Simple rettigheder: 
Husk uddrag, billeder eller andet fra RDE-Posten, må gerne bruges/offentliggøres, med 
undtagelse af udenlandske artikler, på betingelse af at: 

- Der er klar kildeangivelse. 
- At det tydeligt fremgår hvem der har skrevet originalartiklen. 
- Hele artikler må kun bruges efter indgået aftale med forfatteren. 

Udenlandske artikler, brugt i RDE-Posten, hvad enten de er oversatte eller originale, må under 
ingen omstændigheder genbruges, heller ikke dele heraf, uden personlig aftale med 
forfatteren. 

Redaktionen er på ingen måde ansvarlig for indholdet i artiklerne, ej heller evt. fejl, som kan 
forårsage ødelæggelse af andet udstyr. Alt efterbyg eller brug af beskrivelser, sker på eget 
ansvar. 

 

Deadline for næste nummer: 

22-1-2022 

 

Alle udgivelser er gratis og kan downloades fra websiden: www.RDE-Posten.dk 
 

Der tages forbehold for: 
 trykfejl, stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl, kommafejl, manglende solpletter, Dårlig forhold på båndene, 

atmosfæriske forstyrrelse og/eller alle andre former for fejl       
samt hvad der ellers måtte stå med småt. Kort sagt redaktøren kan ikke drages til ansvar for noget som helst 

mailto:info@rde-posten.dk
mailto:info@rde-posten.dk
http://www.rde-posten.dk/
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Redaktionen skriver:  
Glædelig jul og godt nytår til alle RDE-Postens læsere.  

Ja så er 2021 et overstået kapitel, og sikke en, først med Corona nedlukninger i stor stil, så med en sommer, 
hvor alle troede at nu var der lys for enden af tunnelen, for så at konstatere at der til stadighed kommer nye 
mutationer, som åbenbart er endnu mere smitsom end dem vi hidtil har set. Jo det uvæsen er åbenbart slet 
ikke ovre endnu. 

Nå men så må vi jo glæde os over, at vi som radioamatører sagtens kan holde det sociale liv ved lige og dog 
stadig holde god afstand       Jow jow der er skam mange fordele ved at være radioamatør, og dem skal vi 
huske at skønne på i denne tid. 

2021 har budt på mange gode oplevelser for alle danske radioamatører og andre elektronik interesserede. Der 
har vært afholdt en del ”messer” og andre events, som har været rigtig fint besøgt. Jeg tror , at rigtig mange 
have et stort behov for at komme ud blandt ligesindede, og få bytte lidt sladder og måske også nogle stumper, 
det er nok også forståeligt efter den lukkethed der har præget sidste vinter og forår. 
Lad os håbe at 2022 bliver det år, hvor det lykkes at få bugt med Covid spøgelset så vi igen kan få en mere 
normal tilværelse.  

Nå nok om det dystre uvæsen, lad os se fremad og se positivt fremad! 

2022 byder allerede nu på en del spændende aktiviteter, HKH Dronningen har været regent i 50 år, og der er 
allerede gang i at få stablet noget radioevent på benene i den forbindelse, OZ50Q. Der kan læses mere her 
https://www.edr.dk/oz50q/ og på https://www.qrz.com/db/oz50q  

Der er stor spejder arrangement til sommer på Sjælland, Hedeland Naturpark i Høje Taastrup, hvor 
radioamatørerne også er med. Læs mere her. 
DDXG fejre også 50 års jubi. Med et specielt call. Se mere på ddxg.dk 
Det er kun nogle af de event der er gang i,   i Danmark, men der er også en masse andre forskellige ting i det 
store udland, så jo der er masser at se frem til i 2022, med masser af muligheder for at få kørt noget radio. 

2021 har også budt på mange gode og spændende artikler i RDE-Posten. Der skal fra redaktionen lyde en stor 
og dybfølt tak til alle de gode mennesker, der har bidraget til at RDE-Posten, har kunnet udkomme med gode 
artikler gennem hele 2021. Uden jer var og er RDE-Posten ingen ting så igen TAK! 

Jeg håber at i alle vil bidrage i 2022 også, så alle danske radioamatører og andre elektronikfolk, også kan have 
en god og spændende publikation at se frem til i hver måned. 

Som noget nyt er der nu indgået en aftale mellem EDR og RDE-Posten, om at der i de måneder hvor der ikke 
udkommer et OZ, vil være et ”nyhedsbrev” fra EDR i RDE-Posten, primært omhandlende ting der har interesse 
for alle danske radioamatører også for dem som ikke er medlem af EDR. Det kan f.eks. være nyt fra IARU. I de 
måneder hvor der udkommer et OZ, vil der selvfølgelig være en ”spiseseddel”, som der plejer, + nok lidt mere 
fyldestgørende om indholdet. Til gengæld vil RDE-Posten blive annonceret via EDR’s maildistribuerede 
nyhedsbrev, i hver måned. 
Dette samarbejde glæder redaktionen sig rigtig meget til!  

https://www.edr.dk/oz50q/
https://www.qrz.com/db/oz50q
https://spejderneslejr.dk/da/aktiviteter-til-spejdernes-lejr-2022
http://www.ddxg.dk/
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EDR TEMADAGE DIY 
 
VEST: STED: OZ8H EDR Herning lokalafdeling, Kollundvej 35, Lind, 7400 Herning. 29. januar 2022 kl 10:00 
ØST: Afholdes medio februar. Nærmere oplysninger fremkommer snarligt 

Foreløbigt program 
opdateringer kommer løbende på edr.dk 

Velkomst – EDR’s formand 
Indledning/tanker omkring DIY kombineret med kaffe og et rundstykke 

uBITX den super spændende Indiske HF QRP station en fortælling om baggrund og fremvisning /gennemgang 
af uBITX udstyr. 

SMD lodning – det er ikke svært del 1. Praktisk øvelse, husk egen loddekolbe 

KiCad – design egne komponenter og foot prints. Husk bærbar PC med KiCad installeret. Del 1. 

Frokost pause – menu?? 
Herning afd. Sørger for forplejningen 

SMD lodning – det er ikke svært del 2 
Praktisk øvelse, husk egen loddekolbe 

KiCad – design egne komponenter og foot prints. Husk bærbar PC med KiCad installeret. Del 2. 

3D print af dimser til DIY projekter How To Do 
en introduktion med staldtips, så man selv kan komme i gang 

15 min – Afslutning/afrunding – 
Arrangementet afsluttes ca. kl 17:00 
Da der er begrænset antal pladser, skal der købes billet senest d. 26. januar 2022 i EDR’s webshop 

 

EDR Temadage – Do It Yourself (DYI) 

Af OZ0J, Jørgen 

 
I forlængelse af sidste måneds annoncering, så åbnes der op for billetsalg på EDRs webshop 3. januar. Følg med 
på https://shop.edr.dk/ 
 
Covid-19 kan desværre stadig spænde ben for de planer, så følg med på https://www.edr.dk/diy/ for seneste 
nyt.  
 
Der er endnu ikke kommet noget vedr. en endelig dato og sted øst for Storebælt. Følg derfor med på link nævnt 
ovenfor.  
 

 

https://shop.edr.dk/
https://www.edr.dk/diy/
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Vertical-Array.com 
Af OZ0J, Jørgen 

 
Efter i flere år at have forsøgt at få en hjemmelavet antenne til de lavere bånd til at holde, har jeg sparket 
diverse projekter til hjørne, og jagtet noget kommercielt. Der er ikke så mange, der bygger 160 meter antenner, 
men jeg fandt bl.a. http://www.vertical-array.com/en/.  
 
Sidst i oktober besluttede jeg mig for at bestille en ”Inverted L DX antenna” som vist på http://www.vertical-
array.com/en/80-160l---40-60.html Jeg har købt den model, der virker på 60 / 80 og 160 meter som L-antenne 
med switch m.v. 
 
Firmaets kontaktperson (og ejer?) er IZ0AEG, Faber. Som nogen sikkert ved, så er ”Mañana” (i morgen) et meget 
kendt ord syd for alperne, især det med at overholde aftaler. Det gælder også i dette tilfælde.  
 
Ved ordren 25. oktober var der 2 ugers leveringstid med gratis forsendelse. 16 november bad jeg om track and 
trace på, at antennen var sendt – samt et par rykkere mere over de næste par uger. 30. november fik jeg 2 
pakkesedler med nogle påklisterede labels, der vist skulle være pakkernes forsendelsesnummer. Jeg fik ingen 
link, så jeg kunne følge pakkerne.  
 
Jeg skrev så en del sammen med Faber omkring levering, og det var mig, der hver gang skulle kontakte ham 
for at høre status på leveringen. Hans svar var vist brolagt med undskyldninger om den forsinkede levering. 
Kundeservice er vist ikke en ny i Italien, for det var mig, der måtte kontakte Faber hele tiden.  
 
Jeg havde faktisk opgivet ham, men dagen før jul stod mine 2 pakker med antennen foran min dør. Skulle du 
købe noget fra http://www.vertical-array.com/en/, så skal der en god portion tålmodighed til. Pakkerne sendes 
med https://www.brt.it/en/home, hvor de oplyste pakkenumre ikke kan søges. Eneste sted, hvor jeg kunne 
søge pakkerne, var på https://parcelsapp.com/en/tracking og her sker der ikke ret meget fra pakkerne afgår fra 
Guidonia til de er modtaget.  
 
Der skal en stor portion tålmodighed til, hvis du vil handle med http://www.vertical-array.com/en/ og du skal 
nok holde Faber lidt til ilden med løbende e-mails om status.  
 
Nu skal jeg lige finde lidt lyse timer i januar til samling, opsætning og test, så kommer der en anmeldelse af 
antennen.  
  

http://www.vertical-array.com/en/
http://www.vertical-array.com/en/80-160l---40-60.html
http://www.vertical-array.com/en/80-160l---40-60.html
http://www.vertical-array.com/en/
https://www.brt.it/en/home
https://parcelsapp.com/en/tracking
http://www.vertical-array.com/en/
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ICOM IC 705 og Icom IC 7300 Plot af SWR 
Af Torben Petersen, OZ1BRL 

En af de features som de to stationer har tilfælles, er at kunne checke sin SWR på en antenne i hele båndet i en 
sekvens. 
Det er en ret smart funktion, specielt når man nu eksperimenterer med tilpasning af antenner   
 
Vejledning 
1: Vælg. Tryk på Menu tast 
2: Vælg SWR i menu 

 
Så fås denne menu 

Indstillinger 
• Den ønskede centerfrekvens stilles på frekvens hjulet og ses på displayet på stationen. 
• På step vælges step mellem målingerne. (10 K 50 K 100 K og 500 kHz) 
• På Bar vælges antal målepunkter (3 5 7 9 og 13) 
• På Recall vises center af målefrekvens (sendefrekvens) 
• På den rude med trekant eller firkant aktiveres måleforløb eller indstilling af forløb. 

 
• Der vælges frekvensbånd 
• Umiddelbart før man starter målingerne lyttes om der er trafik på  nogen af frekvenserne 
• Nu indstilles effekten til ca. 5 Watt (IC 705) og modulation til RTTY 
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• Når indstillingerne er foretaget, aktiveres sekvensen i ruden med trekanten.  Denne trekant bliver hvid. 
• Nu kan målesekvensen startes med et tryk på sendetasten 
• Der startes med den først valgte frekvens, når tasten slippes gås automatisk videre til den næste 

frekvens. 
• Når sekvensen er færdig går stationen tilbage til indstillinger 

 
Bemærk at senderen kan tastes op med sendetasten, selvom sekvensen ikke er aktiveret. 
 
Firkanten er stadig hvid. 
 

• (Dersom nogle frekvenser ligger udenfor amatør området, springes de over, det kan let ske såfremt man 
vælger for store step eller har spacing på frekvensen) 

 
• Når der valgt sekvens kan man ikke ændre parametre, men skal vælge, tilbage hvor firkanten i ruden 

igen bliver hvid. 
 
 
 
Her er et billede af den tilsvarende funktion på en Icom IC 7300 
 
Her anbefaler Icom en effekt på 30 Watt ved målingen 
 
 

 
I manualen for Icom IC 7300 findes beskrivelsen under 13 Other funktions 3 
 
Værdier checket med et Aiva CN 101 L krydsspole instrument 
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Radcom Januar 2022 
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Icom Software ST4003 
Af Lasse Kjærbro OZ1LN 
 

ICOM har lavet et lille program, som nemt kan kopiere computerens tid til radioens ur. 

Programmet hentes på ICOM hjemmesiden: 

http://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/ 

Skriv ST-4003W i søgefeltet og klik på Search. 

 

 

Klik på det røde 'ST-4003W' for at åbne næste side, hvor man kan læse om programmet og se hvilke radioer 
der er understøttet. 

Manual og instruktioner kan hentes ved klik på de to nederste røde linjer. 

Der vises hvilket USB kabel der skal bruges til de forskellige radiotyper. 

Sæt flueben i firkanten nederst på siden og klik på 'Download (3.70MB)' 
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Den hentede fil 'St4003w_ver100.zip' gemmes og udpakkes til 'ST-4003W_1.00.exe' 

Når man dobbeltklikker på filnavnet starter installationen. Følg vejledningen. Vælg English. 
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Når installationen er færdig, er der kommet et nyt ikon på skrivebordet. 

 

 

Forbind USB kablet mellem radio og komputer, tænd radioen og klik på ikonet. 
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Når man klikker på Reload i det skilt der kommer frem, finder programmet radioen. 

Når man klikker på 'Run' opdateres radioens ur. 

Herunder ses billeder fra de 3 radioer jeg har afprøvet. 

  

 

 

 

Hvis man vil opdatere sin radio ofte, kan man klikke på 'Cre  
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Ny bærbar D-Star og FM radio ICOM ID-52E. 
Af Lasse Kjærbro, OZ1LN 

 

 Denne radio blev omtalt første gang på ICOMs hjemmeside for mere end 1 år siden, men på grund af stor 
mangel på materialer blev leveringstiden slut december 2021 (nok i begrænset antal) 

Jeg fik min ny radio fra MWE den 28. december, meget passende dagen før min fødselsdag ;o) 

Her er en lille intro, bygget på materiale fra ICOMs hjemmesider. 

Billeder lånt fra ICOM manualen 

 

Dem der kender ICOM ID-51E kan genkende mange ting ved ID-52E, men der flere ny ting i den, og den kan lidt 
mere. 

Det første forskel man ser, er at ID-52E har større display end ID-51E, det er et farvedisplay på 2.3 tommer. 

Displayets baggrundsfarve kan skiftes mellem sort og hvid. 

Den ny radio er vokset lidt, den er 61.1 x 121.6 x 34.8 mm (ID-51E er 58 x 105.4 x 26.4 mm) 

Vægten er steget fra 255 gram til 330 gram (med BP-272 og antenne) 

Modtagernes frekvensområder i ID-52E er meget større end i ID-51E. 

A modtageren dækker 108 - 174 MHz og 225 - 479 MHz, og B modtageren dækker 137 - 174 MHz og 375 -479 
MHz. 

Radiofonimodtageren dækker hele FM båndet 76 - 108 MHz, og radiofonimodtageren kan køre 'i baggrunden', 
samtidig med at radioen er standby på modtager A og B. 

Modulationsarter i modtagerne: DV, FM, FM-N, WFM, AM og AM-N. 

Lavfrekvenseffekten er forøget fra 0.4 watt i ID-51E til 0.75 watt i ID-52E. 

Senderen er åben på 144 - 146 og 430 - 440 MHz med 5 sendeeffektindstillinger 5, 2.5, 1, 0.5 og 0.1 watt. 
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Modulationsarter i senderen: DV, FM og FM-N. 

Alle kombinationer af båndområderne i A og B modtagere kan vælges, VHF-VHF, UHF-UHF og VHF-UHF. 

Det er muligt at lytte til DV (D-Star) på begge modtagere samtidigt, det kan ID-51E ikke. 

Displayet kan vise vandfald, så man har overblik over trafikken. 

 

 

Startmenuen er nu med ikoner, som ligner dem man finder i ICOM IC-7300, IC-9700 og IC-705. 

Den bagved liggende menustruktur ligner ID-51E. 

 

 

Radioens batteri kan lades gennem USB kablet, der er indbygget Bluetooth, der kan sendes og modtages foto. 

Der er terminalmode og accesspointmode, så man kan koble til en repeater gennem internettet. 

Programmet til at bygge kodeplugs med er lige så enkelt og nemt som til de andre ICOM radioer. 
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Der er masser af hukommelse i radioen, 1ooo kanalhukommelser, 2500 kanalhukommelser til DR mode, 50 
edge hukommelser til scanning, hukommelser til kaldesignaler o.s.v. 

Link til ICOMs support side, med nyheder, datablade, brugsanvisninger og kodningsprogrammer: 
www.icomjapan.com/support/ 

Kodningsprogram er selvfølgelig gratis, og man kan kode enten ved hjælp af micro SD kortet eller et 
kodekabel. 

Kode-kablet som bruges til IC-E2820, ID-E880, IC-E80D, ID-31E og ID-51E kan også bruges til ID-52E. 

Jeg har allerede lavet en kodefil til ID-52E med alle danske repeatere. 

Den kan hentes på www.d-star4all.dk. 

Jeg er også startet på en hjemmeside om ID-52E: www.oz1ln.dk/radioinfo/ 

 

 

 

Radioamatør Certifikat prøve 
 

Der afholdes certifikat prøve i Struer, i OZ3EDR’s lokale 

Lørdag den 22-1-2022 kl.13:00 

Husk tilmelding via https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer 

Tilmelding senest 14 dage før prøveafholdelse 

 

Der afholdes ligeledes certifikat prøve i Ringsted 

Lørdag den 15-1-2022 kl. 10:00 på Valdemarkskolen i Ringsted 

 

 

 

  

https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer?fbclid=IwAR1lqKmrJN7t1Cazzg7lOyBnkhRZOBEcgKUxaiYi3gslWXWsHPtSz5nsAOg
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QST januar 2022 
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Merry Christmas 
I'd like to begin by wishing you all a Merry Christmas! For those who do not observe Christmas, then Happy 
Holidays to you! We are so thankful to have you as our customer. 

  

Work Continues on New Feature - HRD Alert 
The purpose of this newsletter is to provide an update on the work we’re doing in developing a new feature 
addition to Ham Radio Deluxe called, “HRD Alert.” 

 
HRD Alert integrates with 3rd party software like WSJT-X and JTDX to identify stations on-the-air that are 
needed, based on the operator preferences. You can then initiate a QSO with the station from within HRD 
Logbook. 

 
Capabilities of this feature will include: 

• Needed stations by callsign, DXCC country, grid, State/Province (not limited to the US), CQ zone, ITU 
zone, continent, prefix, and US County – all by band and mode 

• Identification of stations previously worked 
• Visual, audible, email, light-pole, and text message alerts 
• Filtering by CQ, calling you, etc… as well as by band or needed (WSI filter) 
• LOTW and eQSL membership 
• Initiate or respond via HRD Logbook 
• Automatic logging into HRD Logbook where callsign lookup (previously logged QSOs, QRZ.com, 

HamQTH, HamCall, Radio Amateur Callbook, HamCall, QRZCQ, and Callook.info). 
• Upload to LOTW, Clublog, QRZlog, eQSL, and HRDLog.net. 

  

**Admittedly, we’re behind schedule. We wanted this out before the holiday season ended. However, great 
progress has been made. We want this to be an excellent addition to Ham Radio Deluxe. We’re probably a few 
weeks out yet. 

  

Here is a screenshot from the most recent alpha version we've been testing. [Please click the image to see this 
in a larger format.] 
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Among the changes made during the development of HRD Alert, we have made changes that will dramatically 
improve the performance of other features in Logbook – in particular, the DX cluster. It eliminates half the 
work needed to move away from Microsoft Access as the database. All-in-all, it’s a very good thing. 

 
While work progresses on HRD Alert, there is a parallel workstream going on to tend other items. You can see 
a list of the other items already coming in this release here: 

  

>>Release Notes<< 

  

Finally, out of 40,000 customers in 130 countries... if you are receiving this email more than once, then you are 
one of the 85 customers that have multiple email addresses in our systems. We'll be working to reduce it for 
you in the coming days. 

  

We are grateful for your continued support. 

Thank you 

Mike, WA9PIE,  VK4EIE 

CEO/HRD Software, LLC 

  

 

Redaktionen skriver: 
Hvid du bruger linket til ”Release notes” herover, så kan du se hvad der er gang i af rettelser og 
ændringer, ud over hvad der er beskrevet her på siden.  

Jeg vil lige fremhæve at der er både gang i de nye Icom og Yaesu Radioer, men også en hel masse 
omkring de forskellige digitale modulationsformer. Men læs selv på HRD hjemmeside 

 

 

 

http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQC9sCELL3F61rlkz8bD0Ehg6HKjqEXeBI8Wl4S3Jt1VR8q1wk_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BESs2pxnCLNDajgqo7TfuKkgRLoEXATa8L76kkQ-2BCCja8n8TBZXfDfYigE4x-2BkKW2IAae3L4QFSMaMb6uRK4mSX-2FTjlL6-2BCvl-2FB7EuZFyQFgTD8YLLqPWx6tVx1QYDy8ka5uZ9TmUVMqlTMBXe6kPyHls6yaNFvWHWZaVKml9UHIQxaowCQ-2BT8QuTiQvg-2B8luaUCFQFFwO73-2FO7TV-2BZvqHNR0DYkUbl-2BlCLPzxJmGTMROSWQ-2BXKmx9rXys0rFv3Tue9PB0-2BQJu-2BhJLy4dJ1m-2FP1n-2F8L0M1JhoENlTxLwTaLD25HbGgXONoChmyI5D5Qu3iC-2Fe5Af1narcikyi8O4ih-2BRh6lRApJCT2qM4QtK7X6zMo3RgwsU6iI7hwM44o7eAkzk-3D
http://url8082.hamradiodeluxe.com/ls/click?upn=0r6ij5GBKNqVEYPfrQjQC8W2uOr7DEOY1QOqX2vXgPewi-2FxHSNhrFevuzcPOiYjUVVZpxe7ucbFjDndYUYSSUA-3D-3DjFWy_u8ZjBTOEe3glkzhfc2-2BHTXIhfj4MEWWs3MNOFgmjcTljW2l7cGRxsMW4oskSBRWJQHBBpzvpG2AvUH7iPcs4wbCDZ63S4n7tlBbXN1J-2BESs2pxnCLNDajgqo7TfuKkgRLoEXATa8L76kkQ-2BCCja8n8TBZXfDfYigE4x-2BkKW2IAae3L4QFSMaMb6uRK4mSX-2FTjlL6-2BCvl-2FB7EuZFyQFgTD8YLLqPWx6tVx1QYDy8ka5uZ9TmUVMqlTMBXe6kPyHls6yaNFvWHWZaVKml9UHIQxU0viih7FVWlRZf7bNnE3ADtwlcWdk-2FvbcsAaCQnwW48Q-2Fi5BoBbYvqA9j-2B6UbyNyUfr-2B0bFCTQBYtaz8AvxkuymkL6j7vCVML5FQfmxWJy6W6YabhiK-2BFeTOSUqYIU-2FqjVCDeql-2FMcgI1GPggXf5sW47Kd7V8VZbg6ed3Kp2ZMRfHIY3CfNPNayEPP6babWyLCPuGdIH-2FpldbVQFn0IR44-3D
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Direkte QSL kuverter via Tyskland 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Priserne for breve sendt fra Tyskland skulle nu være officielle fra https://www.deutschepost.de og de er fra 
1.januar 2022: 
 
Brev på max 20 gram: 
Inden for Tysklands grænser: EUR 0,85 
Til hele verden fra Tyskland: EUR 1,10 
 
Brev på max 50 gram: 
Inden for Tysklands grænser: EUR 1,00 
Til hele verden fra Tyskland: EUR 1,70 
 
Mine priser bliver med næste forsendelse: 
 
Brev på max 19 gram: DKK 9,00 
Brev på max 49 gram: DKK 13,50 
 
Det sidste gram på de 2 brevforsendelser skal jeg bruge til den portolabel, som jeg sætter på.  
 
Tilmelding til min postforsendelse kan ske på https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/  
 
 

 

https://www.deutschepost.de/
https://oz0j.dk/direkte-qsl-kort-via-tyskland/
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