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RDE-Posten, udgives 11 gange om året, juli mdr. er fritaget.  
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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: 

24-1-2021 

 

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 
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Redaktionen skriver: 
 

Glædelig jul og Godt nytår til alle læserne af RDE-Posten og ikke mindst tak for det gamle år. Det har været 
overvældende at opleve den respons der har været på dette blad i 2020       jeg håber det fortsætter i 2021, det er 
jo ”lysten der driver værket” og det er jer kære læsere der er med til at frembringe lysten, med jeres positive 
feedback, bliv endelig ved med det. 

2020 blev et underlig år, Coronaen har ødelagt meget for rigtig mange, ikke bare aflyste arrangementer, men 
bestemt også helbredsproblemer og desværre også dødsfald for mange familier. Ensomheden pga. isolation har 
også været et problem for mange. Heldigvis for os radioamatører har dette ikke afstedkommet de helt store 
problemer, vi har jo radioen, så helt isoleret er vi jo aldrig.       

Nå nu skal det jo ikke være helt sort det hele, vi har fået en vaccine, og man er nu i fuld gang med at vaccinere 
alle, så lad os håbe at vi i løbet af 2021 kan vende tilbage til normale forhold igen. Vi har passeret 
vintersolhverv og er nu igen på vej mod lysere dage og foråret er ude i horisonten. Jo der er noget at glædes sig 
over og til, for som Dirch Passer sang engang i fordums dage ”For ovenover alting stråler moder sol” Husk altid 
det i de mørke tider. 

Solpletter antallet er igen på vej op, så rent radiomæssigt skulle 2021 jo statistisk blive bedre end 2020, så se nu 
at få repareret de antenner der har taget skade i vinterens blæsevejr, så vi alle er klar til de gode dage på 
båndene. Personligt ser jeg frem til den lille contest der kører i 2021, se mere om det inde i bladet ”Bands Alive” 
Det går i alt sin enkelthed ud på at få kontakter på god gammeldags maner, nemlig med CW og/eller SSB så 
ikke noget med FT8 eller andre nymodens modulationer. Ikke at der er noget forkert i brugen af digitale 
modulationer, men efter et par år, hvor det ”næsten” kun har været FT8 der er kørt, kan det da blive meget sjovt 
igen at komme til at køre SSB (ja ja jeg kan altså ikke det der prikker og streger). 

God læselyst! 
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Noget om amatørradio repeatere og repeaternetværk. 
Af, OZ2LN Lasse Kjærbro 

 

På frekvenser over 28 MHz bruger radioamatører ofte repeatere for at forøge rækkevidden. 
Under normale udbredelsesforhold er rækkevidden mellem 2 radioer på disse frekvenser 25-50 km, afhængigt 
af antenner og højde, men måske helt ned til få kilometer, hvis man må nøjes med indendørs antenner, eller 
bruger bærbare anlæg. 
 
En simpel repeater består af en modtager, som modtager på det vi kan kalde indgangsfrekvensen, og en 
sender, 
som sender på det vi kan kalde udgangsfrekvensen. 
Indgangsfrekvens og udgangsfrekvens ligger et stykke fra hinanden, afstanden kaldes spacing eller 
duplexafstand. 
 
Der er internationale og regionale aftaler om disse frekvenser. 
Telemyndighederne i de forskellige lande anviser de områder der må benyttes til repeatere. 
 
I Danmark har radioamatører tilladelse til at oprette repeatere på frekvensbåndene fra 28 MHz op til 250 GHz. 
De allerfleste amatørrepeater ligger i 4m, 2m, 70cm og 23cm båndene. 
 
Der er repeatere med mange forskellige modulationsarter: Analog FM, D-Star, DMR, Fusion og Tetra. 
Nogle repeatere kører alene, andre er koblet sammen i netværk. 
 
I Danmark koordinerer repeaterudvalget frekvenserne, så flest muligt repeatere kan arbejde uden indbyrdes 
forstyrrelser. 
 
Repeatere og deres antenner er ofte anbragt på høje steder, bygninger, master og bakker. 
Repeaterens følsomme modtager opfanger brugernes radiosignaler, de forstærkes og udsendes med senderen. 
På denne måde bliver det muligt at tale sammen over større afstande end man ellers kan. 
 
 
Herunder blokdiagram af en meget simpel analog repeater. 
 

 
Repeateren består af en modtager (FM RX), en sender (FM TX), et duplexfilter og antenner. 
Modtagerens lavfrekvenssignal (talen) er koblet direkte til senderens modulationsindgang. 
Når der modtages et signal, afgiver modtageren en spænding (SQUELCH) som taster senderen. 
Senderens udgang føres til antennen gennem et Duplex filter, hvortil modtagerens indgang også er forbundet. 
 
På denne tegning bruger sender og modtager samme antenne. Duplexfilteret skal være af god kvalitet, idet 
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senderens signal skal sendes til antennen uden for stor dæmpning, og der skal være stor dæmpning af 
sendesignalet på modtagerens frekvens, så modtageren ikke bliver døv, når senderen er i gang. 
 
Som nødløsning kan man i stedet for duplexfilter benytte 2 antenner, en til sender og en til modtager. 
Der er flere ulemper ved 2 antenne-drift: 
Da antennerne ikke kan sidde i samme højde, bliver der forskellig rækkevidde og måske forskellige 
udstrålingsretninger for sender og modtager. 
Man skal betale for ekstra antenne, ekstra antennekabel og mere installationsarbejde. 
Man skal alligevel have et filter foran modtagerens antenneindgang. 
Repeater med 1 antenne og duplex filter er absolut den bedste løsning. 
 
Mere om duplexfiltre senere. 
 
SQUELCH kan føres til en timerenhed, som holder senderen kørende nogle sekunder efter at signalet stopper. 
Denne lille tidsforsinkelse kaldes HANG-tid. Billedet herunder. 
 

 
Denne meget simple repeater sender altså lige så snart der er modtages et signal på modtageren. 
 
Det er ikke voldsomt smart fordi senderen også vil starte når der modtages forstyrrelser eller signaler bestemt 
for andre repeatere på samme frekvenspar. 
 
 
Bedre er det at bruge et tonesignal til at åbne den analoge repeater. 
 

 
Modtagerens lavfrekvenssignal føres både til senderen og til en tonemodtager (TONE RX). 
Tonemodtageren afgiver en spænding når den hører en bestemt tone. 
Tonemodtagerens signal føres til en Timerenhed, som sender signal til senderens tast, og senderen tastes. 
 
For mange år siden blev vedtaget at tonefrekvensen til åbning af analoge repeatere er 1750 Hz. 
De fleste amatørradioer kan dette. 
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Repeateren starter altså først når den modtager en 1750 Hz tone, og ikke på tilfældig støj. 
 
Når repeateren er i gang skal 1750 Hz tonen ikke bruges mere, fordi timerenheden holdes i gang af 
SQUELCH-signalet og først slukker for senderen et lille stykke tid efter at SQUELCH forsvinder. 
 
Hvis der kommer støj eller forstyrrelser når repeateren er startet vil det holde repeateren i gang. 
Det er altså ikke helt perfekt. 
 
 
Endnu bedre at bruge en pilottone til at åbne den analoge repeater. 
 

 
Modtagerens lavfrekvenssignal føres både til senderen og til en tonemodtager (PILOT RX), som afgiver 
en spænding når den hører en bestemt tone. 
Tonemodtagerens signal føres til en Timerenhed, som sender signal til senderens tast, og senderen tastes. 
Timerenheden kan eventuelt laves så den holder senderen i gang et par sekunder efter pilottonen forsvinder 
så man kan høre at repeateren er aktiv. 
 
Pilottonen skal udsendes hele tiden fra brugerens radio, og repeateren sender kun når der er pilottone med. 
 
Pilottoner er frekvenser som er aftalt internationalt til dette brug. 
Pilottoner kaldes også Channel Guard eller CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) 
De ligger i lavfrekvensområdet fra 67 til 250 Hz, og alle nyere amatørradioer kan kodes til pilottone. 
 
Der er aftalt en plan for pilottoner, således at repeater på samme frekvens ikke har samme pilottone. 
Forstyrrelser eller signaler til andre repeatere på samme frekvenspar åbner ikke repeateren. 
 
 
Med en tonesender og lidt logik kan man udsende forskellige toner og tale (dyt, morse, pilottone) 
 

 
Her er både PILOT RX, TONE RX og (TONE TX). Tonesenderen kan give apollodyt, morse og pilottone. 
Timerenheden er udskiftet med en Controller, som kan programmeres til mange sjove ting. 
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Alle repeaterens styrekredsløb kan erstattes af et program i en PC eller mikroprocessor. 
 

 
Alle repeaterens funktioner kan udføres af en lille processor, fx Arduino, Raspberry PI eller lignende. 
Tonemodtagere, tonesender, morselogik, pausedyt, TimeOut og meget andet sjovt kan kodes. 
 
 
Analoge repeatere kan kobles sammen i netværk. 
 

 
Ved at koble repeatere sammen i netværk opnår man at kunne tale sammen over store afstande, fordi de 
sammenkoblede repeatere alle genudsender det signal som en af repeaterne modtager. 
 
Sammenkoblingen sker ved hjælp af en internet-controller, som er koblet sammen med repeaterens controller. 
Repeaterens lavfrekvenser, squelch og tast ændres til digitale signaler som kan sendes over internettet. 
 
Mere om repeaternetvæk længere nede på siden. 
 
 
Vi ser nu på, hvordan digitale repeatere er lavet. 
 
D-Star systemet blev udviklet af den japanske radioamatørklub JARL 1999 - 2001. 
Modulationstypen er GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) med en båndbredde på 6.25Khz. 
Der kan overføres en talekanal (AMBE) og low speed data, eller data på 23cm med 128Kbps 
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D-Star var det første digitale voice netværk i Danmark, og startede i 2008 i København og Thy. 
2009 kom der også D-Star repeatere på 2m og 70cm i Esbjerg. 
 
Disse første 3 D-Star repeatere i Danmark var fabrikeret af ICOM. Ingen havde dengang selvbygget D-Star. 
 
En D-Star repeater indeholder kredsløb, som ligner dem vi kender fra FM repeateren. 
 

 
ICOM RX-TX modulet indeholder 2 mobilanlæg, hvor det ene er modtager og det anden er sender. 
Signalerne ud og ind af dette modul føres til ICOM controlleren. 
Datasignalerne tjekkes, og hvis alt er i orden genudsendes datastrømmen gennem senderen. 
 
ICOM controlleren understøtter op til 4 D-Star repeatere samtidigt, 3 talekanaler og 1 datakanal. 
Talekanalerne på 2 meter, 70 cm og 23 cm med AMBE vocoder, datakanalen på 23 cm. 
 
Controlleren videresender datasignalerne til en almindelig computer, som kører et ICOM gateway program. 
Afhængig af styresignalerne kan datastrømmen afsendes til og modtages fra internettet via en router, og 
derved forbinde repeateren til et netværk. 
 
Brugerens radio skal være beregnet til D-Star for man kan lytte på trafikken. 
Med en almindelig amatørradio til analog FM kan man kun høre støj når man lytter på en digital kanal. 
 
Hvis man vil sende på D-Star skal man indkode sit eget kaldesignal (indtastes kun 1 gang og gemmes) 
 
Hvis man vil bruge en repeater skal D-Star repeaterens kaldesignal indkodes i radioen. 
D-Star kodning er ikke så svær, men de fleste vælger at indlæse og måske tilrette en færdiglavet kodefil. 
I en D-Star kodefil kan der være indkodet flere tusind repeatere fra hele verden 
 
Selvbyggede D-Star repeatere. 
 
Der er flere muligheder. 
Nedenfor ses en type, som anvender filter, sender og modtager som i en analog FM repeater. 
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Lavfrekvenssignaler til og fra modtager og sender kobles til repeatercontrolleren, som kan være en almindelig 
komputer med lydkort, som omdanner lavfrekvenssignaler til digitale data, som kan behandles af et program. 
Programmer til de hjemmebyggede D-Star repeatere er skrevet af G4KLX og kan hentes gratis på nettet. 
 
Repeaterprogrammet styrer lydkortet og dekoder kaldesignaler mv. Programmet kan klare op til 4 repeatere. 
 
Gateway-programmet i internetcontrolleren styrer kommunikationen med reflektorer på internettet. 
 
I de første modeller blev brugt et I-O kort til at styre squelch og tast. Nyere software behøver ikke dette kort. 
 
 
Herunder ses et eksempel på en af de første repeatere, bygget af OZ1IIO. 
 
Repeateren er bygget med TP 6000 repeaterenhed, I-O USB kort, netdel, PC med lydkort og harddisk. 
De første hjemmebyggede D-Star repeatere i OZ arbejdede efter dette princip. 
 

 
18. januar 2010 blev første QSO i Danmark med hjemmebygget D-Star udstyr gennemført mellem OZ1IIO 
i Thy med hjemmebygget repeater OZ7RED B og OZ1LN i Esbjerg med original ICOM repeater OZ4RED B 
 
 
 
 
 
En nyere metode for hjemmebyggere er at bruge en DV Adaptor og en Raspberry Pi mini-computer. 
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Herover et billede af D-Star repeater bygget af OZ5WU. 
 
Fra venstre DV-RPTR modul, Raspberry Pi, sender/modtager TP6000 og Procom duplexfilter. 
Metoden nedsætter strømforbruget væsentligt, er simpelt, effektivt og let at overskue ;o) 
 
MMVDM modem er det sidste nye. Det er der rigtig mange muligheder i til hjemmebyg. 
 
I Danmark er de fleste D-Star repeatere hjemmebyggede, kun i Esbjerg kører den originale ICOM repeater 
endnu. 
 
 
DMR repeatere. 
DMR standarden blev udviklet af European Telecommunications Standards Institute (ETSI) i 2006. 
 
DMR kom til Danmark i 2014, og startede med repeatere fabrikeret af MOTOROLA. 
I 2015 kom der også repeatere fra HYTERA. 
 
Blokdiagram for en DMR repeater ligner meget D-Star: sender, modtager, controller, internet interface. 
Datastrømme og programmer i controllerne er anderledes end i D-Star. 
 
Brugerens 7-cifrede ID-nummer skal indkodes i radioen. (indtastes kun 1 gang og gemmes) 
 
DMR anlæg skal kodes med en såkaldt ColorCode. 
ColorCode er en digital 'pilottone' og udstyret åbner kun hvis den korrekte ColorCode er med i datastrømmen. 
 
Repeatercontroller og internetcontroller tjekker datastrømmene og bestemmer hvad repeateren skal gøre. 
Afhængig af styresignalerne i datastrømmene kan internetcontrolleren sende og modtage data til og fra 
internettet via en router, og derved forbinde repeateren til et netværk. 
 
Mere om repeaternetvæk længere nede på siden. 
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DMR-modulationstypen kaldes '4 level FSK constant envelope modulation' og udsendes som TDMA. 
TDMA er forkortelse af Time Division Multiple Access, og betyder at talen fra to forskellige samtaler omdannes 
til datastrømme, som derefter splittes i små stykker, hver 30 millisekunder lange, og udsendes skiftevis. 
Disse små stykker datastrømme kaldes for TimeSlots. Se billede herunder. 
 

 
Den ene samtales data ligger i TimeSlot1, og den anden samtales data ligger i TimeSlot2. 
 
Mobile og bærbare kan skelne mellem TimeSlot 1 og 2, og datastykkerne fra det valgte TimeSlot samles i 
modtageren og omdannes til analog lyd, som så kan høres i højttaleren. 
 
På billedet ses at radioer på TS1 kan samtale, og radioer på TS2 kan samtale, uden at forstyrre hinanden. 
Radioer skal være beregnet til DMR, og ID, TimeSlot, Colorcode og TalkGroup skal være korrekt kodet. 
DMR kodning er ret kompliceret, og de fleste vælger at indlæse en færdiglavet kodefil. 
 
Med en almindelig amatørradio til analog FM kan man kun høre støj når man lytter på en digital kanal. 
 
 
TETRA repeatere. 
TETRA standardens udvikling startede i European Telecommunications Standards Institute (ETSI) omkring 
1985. 
Modulationstypen kaldes Pi/4 differential quadrature phase-shift keying med vocoder ACELP. 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) ligner teknisk DMR og GSM. 
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DMR har 2 TimeSlots på en 12.5 kHz bærebølge, TETRA har 4 TimeSlots på en 25 kHz bærebølge. 
GSM som bruges til mobiltelefoni har 8 TimeSlots og bruger en båndbredde på 200 kHz. 
 
Der er nogle få brugte TETRA anlæg ude ved danske radioamatører, og der har været arbejdet lidt med det. 
 
I DMO mode kan laves repeatere med 2 uafhængige samtalekanaler uden brug af duplexfilter. 
 
 
System FUSION repeatere. 
Fusion standarden er udviklet af YAESU og kaldes C4FM og er en videreudvikling af P25 Phase 1. 
 
Blokdiagram for en FUSION repeater ligner meget DMR: sender, modtager, controller, internet interface. 
Hardware, datastrømme og programmer i controllerne er anderledes. 
 
Repeatercontroller og internetcontroller tjekker datastrømmene og bestemmer hvad repeateren skal gøre. 
Afhængig af styresignalerne i datastrømmene kan internetcontrolleren sende og modtage data til og fra 
internettet via en router, og derved forbinde repeateren til et netværk. 
 
Mere om repeaternetvæk længere nede på siden. 
 

 
Modulationsarten er en 12.5 kHz standard (narrow FM) FDMA Frequency-Division Multiple Access 
 
Kanalen kan deles i 2, og der kan enten overføres en samtale VW (digital Voice Wide), eller 
en samtale og data samtidigt DN (Digital voice Narrow) eller DW (Data Wide). 
 
FUSION repeatere kan indstilles til at køre digitalt og analogt. 
Hvis en QSO startes med FM modulation vil repeateren genudsende i FM mode. 
Hvis en QSO startes med C4FM modulation vil repeateren genudsende i C4FM mode. 
 
Med en almindelig amatørradio til analog FM kan man kun høre støj når man lytter på en digital kanal. 
 
Radioen skal være beregnet til C4FM for at kunne bruges på FUSION kanaler. 
 
Jeg har ingen praktisk erfaring med FUSION, og det viste er det jeg har kunnet finde rundt omkring. 
 
 
 
 
 
Duplexfilteret er en meget kritisk komponent i en repeater. 
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Det kan godt lade sig at hjemmebygge duplexfilter, men det kræver en hel del mekanisk arbejde, og 
justering kræver gode instrumenter og tålmodighed. 
 
Filteret skal tillade at modtageren og senderen har forbindelse til antennen uden ret meget tab, og 
forhindre at senderens signal ødelægger modtagerens følsomhed for svage signaler. 
Kurverne herunder viser at man kan opnå dæmpninger på under 1 dB og sug på mere end 90 dB. 
 
Af 6 granathylstre byggede vi i 1981 til Esbjerg 2 meter repeater et meget fint filter. 
Filterne er stadigvæk i brug på OZ3REK på 145.650 / 145.050 MHz. Billede herunder. 
 

 
 

 
De fleste duplexfiltre brugt på kommercielle repeatere kan ikke bruges til vores spacing. 
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Vi er jo tvunget til at bruge mindre spacing end man gør på kommercielle repeatere, fordi vi ikke har tildelt 
så meget frekvensplads. På 2 meter bruger vi 600 kHz spacing, på 70 cm 2 MHz og på 23 cm 6 MHz. 
På kommercielle repeatere bruges spacing på 2 meter 4 MHz eller mere, på 70 cm 10 MHz eller mere. 
 
De gode Procom filtre bruges på mange af de danske D-Star og DMR repeatere. Men de er lidt dyre. 
Herunder testblad for et Procom 70cm filter. Dæmpning omkring 1 dB og sug lidt større end 80 dB. 
 

 
 
 
Repeatere kan sammenkobles i netværk. 
Derved kan samtaler på tværs af landsdele og landegrænser gennemføres. 
 
Grundprincippet for sammenkobling af repeatere er det samme, uanset modulationsform. 
Alle repeaterne i et netværk har forbindelse til en server over internettet. 
 
Repeaterne i et netværk kan ligge på forskellige frekvensbånd. 
Da bestemmelserne fra ENS siger at radioamatører med certifikat D ikke må sende på 10 meter, kan man ikke 
koble en 10 meter repeater i netværk sammen med repeatere på andre bånd. 
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ASR (Analog Software Repeater) netværk bruger TeamSpeak (TS3) som server. 
Der anvendes almindelige analoge FM-amatørradioer, som skal kunne kodes til at udsende pilottone. 
 
Med radioen indstillet på en ASR repeater og kodet til den rette pilottone skal man bare taste og kalde op. 
Signalet sendes til repeateren, ændres til en digital datastrøm og sendes til serveren. 
Serveren sender datastrømmen videre til de andre repeatere, hvor datastømmen ændres til tale og udsendes. 
 
Brugerne har ingen mulighed for at bestemme, hvilke repeatere i nettet der sender, det gør de alle sammen. 
Der er ikke mulighed for at sende til andre netværk. 
Man kan samtale over netværket ved hjælp af PC eller mobiltelefon. Det kræver godkendelse af administrator. 
 
 
D-Star netværk. Serveren kaldes for reflektor. 
Der anvendes radioer som er beregnet til D-Star. Brugerens kaldesignal skal være indkodet i radioen. 
 
Hvis brugeren har indstillet radioen til reflektor, sendes datastrømmen fra repeater til reflektor. 
Reflektoren sender datastrømmen videre til de andre repeatere, som sender datastrømmen til radioerne. 
I radioerne ændres datastrømmen til højttalerlyd, og medsendte oplysninger vises på radioens display. 
 
Brugeren kan nemt vælge mellem mange reflektorer og derved samtale med brugere i andre lande. 
 
Hvis brugeren ikke vælger en reflektor, kan han kun høres på den lokale repeater. 
 
D-Star radioer kan også bruges på FM amatørradio. 
 
 
DMR netværk. Serveren kaldes for IPCS2 server. 
Der anvendes radioer som er beregnet til DMR. Brugerens ID-nummer skal være indkodet i radioen. 
 
Brugeren skal vælge TimeSlot, Talegruppe og ColorCode for at komme ind i netværket. 
Afhængigt af disse valg sendes datastrømme til de valgte repeatere og talegrupper. 
 
Brugeren kan vælge mellem mange talegrupper og derved samtale med brugere i andre lande. 
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Kun radioer som er indstillet på rette TimeSlot, TaleGruppe og ColorCode kan lytte og deltage i samtalen. 
 
Mange DMR radioer kan også bruges på FM amatørradio. 
 
 
Systen FUSION WIRES-X netværk. 
Yaesu har udviklet et system til sammenkobling af C4FM Fusion repeatere, Det kaldes WIRES-X. 
 
Radioamatører arbejder på programmer til FCS og YCS-reflektorer, som kan forbinde flere typer repeatere. 
 
C4FM FUSION radioer kan også bruges på FM amatørradio. 
 
 
Reflektortyper. 
Det er et meget stort emne, og jeg nøjes her med en lille oversigt. GOOGLE hvis du vil vide mere om det. 
 

 
D-Star og C4FM FUSION er udviklet specielt til radioamatører og har funktioner som er særligt egnet til det. 
Brugerradioerne kan styre repeatere og reflektorer ved simple kommandoer og kan overføre informationer fra 
systemet og fra andre brugere, for eksempel kaldesignaler, positioner, meddelelser og billeder. 
 
DMR er oprindeligt er lavet til kommercielt brug, og skal derfor kunne bruges af personer uden kendskab til 
radio. 
Til radioamatørbrug er der efterhånden blevet tilføjet funktioner som ligner dem der er kendt fra D-Star og 
FUSION. 
 
Der arbejdes stadig på udvidelser og forbedringer, og på at lave reflektorer som alle kan anvende. 
XLX-reflektoren understøtter allerede flere typer og er nok et godt bud på en reflektor, som kan samle alle 
systemer. 
 
 
Hvem er så det der opsætter og driver amatørrepeatere? 
 
Det er ofte enkeltpersoner eller små grupper der tager initiativ til at oprette en repeater. 
Der dannes nogle steder foreninger med det ene formål at vedligeholde og udbygge repeatere. 
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Der er også EDR afdelinger som gør det som en service for deres medlemmer og andre amatører. 
 
Det er desværre besværligt at finde gode antennepositioner, som ikke koster for meget i leje og strøm. 
Der kan desuden være en betydelig årlig udgift til internet for repeatere som skal køre i netværk. 
 
Selv om nogen synes at forbindelser over repeatere og specielt repeatere i netværk er lidt snyd kan repeatere 
for mange radioamatører være den eneste mulighed for at komme i kontakt med amatørvenner, hvis man for 
eksempel bor i lejlighed eller andre steder uden mulighed for opsætning af antenner. 
 
 
 
Link til flere oplysninger om repeatere og netværk. 
 
ASR Analog Software repeater 
 
www.D-Star4all.dk 
D-STAR_Presentation 
D-Star aktivitet 
PI-Star med mange informationer. 
DMR IPSC2 
www.DMRplus.dk 
 
www.HamRepeater.dk 
Repeaterkort og frekvenser 
Pilottoner 
ColorCode 
Teknologi oversigt 
Om repeaterudvalget 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
HER ER LINK DATA 
 
      http://asr.oz5thy.dk/?page_id=10    ASR Analog Software repeater 
      http://www.d-star4all.dk/                www.D-Star4all.dk</A><BR> 
      http://www.qsl.net/rvarc/files/WS4VA_D-STAR_Presentation.pdf    D-STAR_Presentation 
      http://www.d-star4all.dk/dstar4all_combilisteframe.html               D-Star aktivitet 
      http://www.pistar.uk/index.php         PI-Star med mange informationer 
      http://dk.dmrplus.dk:8877/ipsc          DMR IPSC2 
      http://www.dmrplus.dk                      www.DMRplus.dk 
      http://hamrepeater.dk                        www.HamRepeater.dk 
      http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/                                Repeaterkort og frekvenser 
      http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/pilottoner.html           Pilottoner 
      http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/colorcode.html            ColorCode 
      http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/repliste_v5_dnk_total_resultat_tabel.html  Teknologi oversigt 
      http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/rpu_frame.html          Om repeaterudvalget 
 

 

  

http://asr.oz5thy.dk/?page_id=10
http://www.d-star4all.dk/
http://www.qsl.net/rvarc/files/WS4VA_D-STAR_Presentation.pdf
http://www.d-star4all.dk/dstar4all_combilisteframe.html
http://www.pistar.uk/index.php
http://dk.dmrplus.dk:8877/ipsc
http://www.dmrplus.dk/
http://hamrepeater.dk/
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/pilottoner.html
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/colorcode.html
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/repliste_v5_dnk_total_resultat_tabel.html
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/rpu_frame.html


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   januar 2021, 2. årgang, nummer1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Januar 2021  18 
 

Bands Alive 
The 2021 CW/SSB DX Ultra-Marathon 
OZ2I Henning Andresen - Medlem 413 

 

Introduktion.  
Da den nye solcyklus nu er i gang, og det forventes, at forholdene på HF-
båndene gradvis forbedres igennem hele 2021, lanceres dette hidtil usete 
initiativ for at give DXere en yderligere motivation til at komme i luften og 
på den måde støtte, forbedre og fremme amatøraktivitet ved hjælp af kommunikationsformerne CW og SSB.  
Dette initiativ, som vi kalder ”Ultra-Maraton”, er virkelig uden fortilfælde og formålet er at få folk i luften og 
skabe så mange unikke kontakter som muligt i løbet af et helt år, og ikke blot at kontakte så mange lande som 
muligt. 

Varighed.  
1. januar - 31. december 2021. 

Modes.  
CW eller SSB.  
Spørgsmål: hvorfor ikke en Mixed Mode? Svar: for enkelhedens skyld: de mange softwarepakker, der kan 
bruges til at gøre deltagelse, scoring og resultatindsendelse meget lettere, er konkurrenceprogrammer og 
understøtter ikke blandet tilstand. Flere detaljer under “software” senere. 

Kategorier.  
Du kan vælge en af tre kategorier baseret på den effekt du bruger, uanset antennesystemet.  

• Hi Power: Brug af den maksimale effekt, der er tilladt i licensen.  
• Lo Power: Brug maks. 100 watt.  
• QRP: Brug maks. 5 watt. 

Bånd.  
10, 15, 20, 40, 80 og 160 meter.  
Spørgsmål: hvorfor ikke WARC-båndene? Svar: af samme grund som ingen mixed mode. Flere detaljer under 
“software” senere. 

Konkurrencens omfang.  
Enhver, der har deltaget i en CQ World Wide DX-Contest, vil kende målet med konkurrencen, hvilket er at 
score det maksimale antal point. I stedet for en 48-timers test er dette en årelang indsats, deraf definitionen af 
"Ultra-Marathon".  

QSO-Point 
Stationer kan kontaktes en gang på hvert bånd i løbet af Ultra-Marathon. QSO point er baseret på placeringen 
af modparten. 

• Kontakter mellem stationer på forskellige kontinenter tæller tre (3) point. 
• Kontakter mellem stationer på samme kontinent, men i forskellige lande, tæller et (1) punkt. Undtagelse: 

Kontakter mellem stationer i forskellige lande inden for de nordamerikanske grænser tæller to (2) point. 
• Kontakter mellem stationer i samme land har nul (0) QSO-punktværdi, men tæller med zone- og lande 

multipliers. 

MULTIPLIER 
Der er to typer multipliers. 
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• Zone: En (1)multiplier for hver forskellige CQ-zone, der er kontaktet på hvert bånd.  
• Land: En (1)multiplier for hvert land, der er kontaktet på hvert bånd. DXCC-listen og Worked All Europe 

(WAE) multiplikatorliste danner grundlag for landedefinitionerne. Maritime mobile stationer tæller kun 
med en zonemultiplikator. 

SCORE 
Det endelige score er resultatet af de samlede QSO-point ganget med summen af zone- og landsmultiplier. 
Eksempel: 1000 QSO-point * (30 zoner + 70 lande) = 100.000 (endelig score). 

Software.  
Realistisk set er deltagelse i dette initiativ kun mulig ved at bruge et af de mange fremragende programmer der 
understøtter CQ WW DX-konkurrencen. Disse programmer opdaterer automatisk din score efter hver enkelt 
QSO. De vil også fortælle dig, hvis en station er blevet kontaktet før, hvilke zoner eller lande du har kontaktet 
på et af båndene, og hvilke du skal kigge efter for at øge antallet af dine multiplier, plus en række andre 
hjælpeprogrammer, der giver dig mulighed for at koncentrere dig om det der betyder noget - at lave QSO'er! 

Deltagelse.  
For at deltage i Ultra-Maraton skal du registrere dig på på TBDXC-webstedet. Deltagelse er åben for alle 
amatører - du behøver ikke at tilmelde dig Club-medlemskab for at kunne deltage. Når du tilmelder dig, skal du 
vælge den klasse, du konkurrerer i, samt Mode. Disse kan ikke ændres bagefter. Når du er registreret, vil du 
være i stand til at indsende dine resultater så ofte, som du vil (QSO-point, DXCC-lande, WAZ-zoner og total 
score, beregnet automatisk af test-softwaren). Din position på Ultra-Maraton-Leaderboardet, der offentliggøres 
på webstedet, opdateres hver gang du sender dine resultater. 

Præmier.  
I øjeblikket kan vi kun garantere certifikater. Disse vil blive uddelt til de fem bedste scorer i verden for 
henholdsvis CW og SSB, for henholdsvis HIGH, LOW og QRP power. Certifikater vil også blive udstedt til de tre 
bedste målscorer på hvert af kontinenterne for CW og SSB, uanset effektniveau. Vi er imidlertid i tidlige 
forhandlinger med en række potentielle sponsorer, og hvis deltagelse viser sig at være på et passende niveau 
(minimum et par hundrede) er det muligt, at vi får et par præmier som CW-nøgler, mikrofoner, hovedtelefoner 
eller kuponer fra store Amatør-radioforhandlere. 

Kontrol.  
For størstedelen af deltagerne gennemføres denne konkurrence uden kontrol. Enhver, der kvalificerer sig til et 
certifikat som beskrevet ovenfor, skal dog indsende en adif-fil i januar 2022 indeholdende alle de kontakter 
gennemført til Ultra-Maraton. Manglende log-fil medfører diskvalifikation. Adif-logfilerne kontrolleres af 
klubkonkurrencekomiteen, og ethvert problem - hvis det ikke afklares ordentligt med deltageren - vil også 
medføre diskvalificering. 

 

Yderligere informationer kan du finde på  https://www.tbdxc.net/marathon 

 

 

 

 

  

https://tbdxc.us2.list-manage.com/subscribe?u=ad06a0cd2fd767e48c2d3c137&id=14a67a3ae3
https://www.tbdxc.net/marathon
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At vinde en contest er at forberede sig på en contest 
Af Kenneth OZ1IKY, medlem af Danish Contest Academy, 

kommenteret af Thomas OZ1AA, også medlem af Danish Contest Academy. 

Synes du det er en vovet overskrift? Synes du det er at tage det sjove ud af hobbyen? Jeg er at tage et naturligt 
skridt op ad stigen i stedet for. At udfordre sig selv til at se hvad man virkelig kan, inden for sin hobby. At se 
hvad man med den station, og de antenner, man har til sin rådighed, kan udvirke på meget kort og 
koncentreret tid. Derfor er det med contest også i en del år beskrevet som Radio Sports. For det er jo reelt hvad 
det er. Her er en definition på ordet contest. 

"Contest; A contest is an event in which at least two teams or individuals compete. There may be an award to 
the winner or awards for multiple top performers, but a contest may also be imposed for training."  

Velkommen til Radio Sports - den konkurrenceprægede del af Verdens Bedste Hobby, som Kjeld OZ9QQ (SK) 
altid sagde om vores fantastiske hobby. 

Og det her er ikke fundet i forbindelse med en søgning på radioamatør-relaterede emner.  

Og hvorfor så forberede sig forud for en contest? Som et par Britiske militærenheder altid hamrer ind i deres 
unge rekrutter; Propper Planning Prevents Piss Poor Performance. En hver toppræstation kræver forberedelse, 
planlægning og viden (og glem ikke træningen). Og i enhver contest er der 3 faser; før, under og efter, 
contesten. Og jeg slipper heller ikke for at komme ind på hvile/søvn, samt båndskifte, og ikke mindst hvad du 
bør spise og drikke - og hvad du nok ikke bør indtage under en contest. 

 

 

 

Jeg tager i artiklen udgangspunkt i CQ WW CW contesten sidst i november hvert år. CQ WW contesterne 
kaldes jo af mange "The Mother of All Contests". Men de punkter og den struktur jeg forsøger at beskrive, kan 
du anvende på en hvilken som helst contest. Det kan også bruges på f.eks. Scandinavian Activity Contest 
(SAC), der kun er på 24 timer. Og det behøves ikke kun at være CW, det kan lige så vel være SSB eller 
RTTY/DIGI. Samtidigt forsøger jeg her at samle lidt mere op på det jeg skrev sidste år om contest, og gøre det en 
anelse mere struktureret. I min artikel fra oktober 2019, var det mere en lettere gennemgang af muligheder og 
et par enkelte fif hist og her. Nu vil jeg forsøge at give dig en slags opskrift på hvad du bør gøre for at gå "All-In" 
i en contest.  

For at Vinde! 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   januar 2021, 2. årgang, nummer1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Januar 2021  21 
 

Kommentar fra Thomas OZ1AA, på baggrund af hans gennemlæsning af denne artikel 

Jeg håber at denne artikel giver dig lyst til at kaste dig ud i den udfordring det er at køre contest.  

Og nej, selv om artiklen fokuserer på de mere avancerede aspekter, så behøver du ikke nødvendigvis have 3 
kæmpe antennemaster i din baghave for at være med. Jeg har aldrig selv haft mulighed for at bygge en stor 
station, men hvis man spørger rundt omkring blandt de danske amatører, kan man nogle gange være så heldig 
at få lov til at låne en af de store kanoners station for en weekend. 
 
En anden mulighed er at være med fra den lokale radioklub, og sidst men ikke mindst skal Danish Contest 
Academy i Stjær ved Århus nævnes. Her er der altid brug for en ekstra operatør til at sætte OZ på 
verdenskortet, og der er rig mulighed for at kigge over skulderen og stille spørgsmål til nogle af de erfarne 
operatører som ofte kommer forbi til de større tester.  

Det bedste råd jeg selv kan give, er at være med i så mange tester så muligt. Artikler som denne er rigtig gode 
som reference og inspiration, men den virkelige udvikling sker når man selv sidder foran radioen og gør sig 
sine egne erfaringer.   

Jeg håber vi høres på båndene!  

Thomas OZ1AA. 

Og så tager vi fat på arbejdet. Arbejdet på at nå der hen hvor du vinder! 

 

Før en contest 

Før en contest er der en del ting du skal rundt om. Og du slipper nok ikke godt fra det, hvis du forsøger at hoppe 
over der hvor gærdet er lavest. Erfaringerne har stort set hver gang vist at det vil ramme dig hårdt senere. Som 
sagt er det her jo Radio Sports, og hvis du kender en seriøs sportsudøver, ikke radioamatør-sport, så spørg 
ham/hende om det med forberedelserne. Jeg tror bestemt at du vil blive lidt overrasket over omfanget af 
forberedelser en seriøs sportsudøver laver. 

Vi skal igennem følgende liste, og jeg går ikke helt i dybden. Det vil blive til en hel bog 

- Hvad er mit mål med denne contest? 

- Hvordan har mit udstyr det?  

- Hvordan med mit logprogram og den her contest, samt opdateringer? 

- Hvem vil være i gang i den her contest, og hvornår er det sol op og ned der? 

- Fødevarerne? "Ohne Mampfh, kein Kampf" - uden mad og drikke duer helten ikke! 

- Har jeg de nyeste constest-regler? Og har jeg læst dem grundigt nok? 

- Båndskifte-strategi 

- Søvn/hvile perioder? 

1. Hvad er DIT mål?  

Dit mål skal ikke blot være at vinde, men skal være konkret og målbar.  Hvem vil du vinde over, ud over dig 
selv? Og ikke mindst, hvorfor lige dem her? Er det en ny OZ-rekord du går efter? Hvad er det du vil vinde? 

Det mål skal du afklare med dig selv, inden du bruger for meget tid på den resterende forberedelse. Det er 
vigtigt for din planlægning og fastlæggelse af strategien for din deltagelse i contesten. 
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Samtidigt er det mål du sætter dig selv, også det du efter contesten holder dig selv op imod for at se om du 
nåede målet.  Men så sandelig også noget du kan og skal bruge under contesten til en løbende vurdering af mål 
og strategier - og eventuelt ændre fokus. Det skal være ambitiøst, men realistisk. 

Som et lille eksempel, så deltog jeg i CQ WW CW i 2019, som Single Operator Single Band 80 meter (Assisted). 
Her havde jeg sat mig et par helt simple, konkrete og målbare, mål. Det overordnede mål var at lave en ny OZ-
rekord på 80 meter. De underliggende mål, for at understøtte det overordnede mål var udledt af resultaterne af 
den gamle rekord, samt et enkelt personligt mål (DX-relateret).   

MÅL; 

At lave en ny OZ-rekord i kategorien Single Operator Single Band 80 meters (Assisted); 

- at køre mindst 100 lande (DXCC); den gamle sagde at han havde kørt 92 lande. 

- at køre mindst 10 nye lande på 80 meter. Mit personlige mål. 

- at få kørt mindst 25 zoner; den gamle rekord sagde han havde kørt 24 zoner. 

Bånd-skifte strategier er jo så ikke så nødvendig, men søvn/hvile strategi er mere vigtig. Og listen med 
solopgang og nedgange i forhold til de forskellige multipliere rigtig vigtig. 

Hvordan gik det så i forhold til målet?  

Jeg har nu den danske Single Band (Assisted) rekord på 80 meter. Jeg fik kørt 104 lande på 80 meter. Men jeg 
nåede kun at køre 9 nye lande på 80 meter. Men til gengæld fik jeg kørt den ene af de to sidste zoner jeg 
manglede på 80 meter, og nåede op på 28 zoner i alt. 
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2. Hvordan har udstyret det? 

Hvorfor bruge tid på den slags, når man da ved at det hele bare virker perfekt? Jeg vil stille dig spørgsmålet lidt 
tvivlende, og med et smil på læben; er du helt sikker på at dit udstyr er i perfekt tilstand? Hvornår har du sidst 
gennemgået det systematisk? Enhver sportsudøver, enhver soldat, gennemgår alt sin udrustning inden det går 
rigtig løs. 

Lad os starte udenfor. Hvornår har du sidst gennemgået alle antennerne? Både en fysisk inspektion i masten, 
og hvor de nu ellers sidder. Og hvad med din antenne-rotor, hvornår har den sidst fået et serviceeftersyn. 
Renset kuglerne i lejerne og smurt det hele med nyt og rent kugleleje fedt eller det der foreskrives? Hvor 
gammelt er dit coax-kabel; og er det uden skader på hele længden. Ikke noget med at der er da kun et par få 
steder, men det har jeg klaret med lidt "elektriker-tape". Tråd-dipolernes ophæng er ikke for gammel, og 
hænger ikke i vejen så en storm kan brække dem. Mange glemmer at selv en god flagline også kan blive for 
gammel på grund af UV-strålerne med mere. 

Og når vi så er kommet ind i radiorummets trygge lune og rare omgivelser. Den stol du sidder i, er den i orden? 
Hjulene kører rundt og gaspatronen er ikke i stykker. Skrivebordet er indstillet til den rigtige højde, så det er 
behageligt at sidde der i mange timer. Og inden du tænder for radioen og PA-trinnet - hvordan var det lige med 
resonans-punkterne og båndbredden på alle dine antenner?  

Er det en CW contest, vil det nok primært være 160 meter som kan give problemer med SWR uden for "DX-
vinduet" omkring 1,825 MHz. Men i en SSB contest kan det være man lige skal være opmærksom på et par 
ting. Det er altid godt at have et billede af det her på alle antennerne. En antenneanalyzer (VNA) er her en god 
ting. Tjek MWE eller EDR's webshop. Sådan en behøver ikke at koste en formue. 

Radioen, spiller den som den skal? Den har den udgangseffekt der skal til, selv om du spænder et PA-trin bag 
efter. Hvis dit PA-trin opgiver ævred, skal du kunne køre videre med de fulde 100, eller 200 watt som din radio 
kan give fra sig. Og der er ikke nøglingsproblemer (CW) eller modulationsproblemer (SSB/RTTY). Jeg tager det 
med, fordi der jo efterhånden er det nogen af os kalder "The Clicking and Splattering Mafia". Og dem skal du jo 
nødigt tilhøre. Forbindelsen mellem dit logprogram og radioen er selvfølgelig i orden, ikke? Men check det lige 
en gang til, bare for en sikkerheds skyld. 

Og du har sat dig ind i de forskellige nyttige funktioner og filtre på din radio, så du ikke skal læse det op midt i 
contesten for at kunne bruge det. Det tager jo som bekendt tid, og berøver dig for vigtige point. 

Det vil nok også være på sin plads at man før en SSB contest lægger ting ind i "papegøjen" - talemaskinen. 
Hvad vil du kunne lægge ind? Uanset contesten, så kan du lægge et CQ CONTEST ind, med dit kaldesignal, og 
du kan lægge et ind med kun dit kaldesignal til at svare på en station når du kører S&P (forklares senere). I CQ 
WW SSB, men også f.eks. ARRL DX Contesten, kan du også lægge din rapport ind, CQWW: "You're five-nine 
one-four". 14 fordi du jo er i zone 14, og det er den du sammen med rapporten skal afgive. Samme trick kan du 
gøre i ARRL DX, hvor det er din udgangseffekt du skal sende sammen med signalrapporten. Jeg har kørt en 
ARRL SSB contest næsten kun med papegøjen og i Search and Pounch.. 

Hvordan har dit PA-trin det. Leverer røret, eller rørene, det som der skal komme ud, eller er den eller de ved at 
være slidt. Er det et transistor-trin, gælder det nok mere om at være sikker på at det ikke får det for varmt når 
du skal banke der ud af i måske endda alle 48 timer. Og uanset om det er et rør-trin eller et transistor-trin, så 
har du styr på at den kan klare det SWR som du har tænkt dig at præsentere det for på alle bånd. Og du har 
selvfølgelig en let læselig tabel med indstillinger til dit rør-trin for de forskellige bånd og dele af båndene, når 
du flytter dig på båndet eller skifter til et andet. Det samme kan man med fordel lave over ens indstillinger for 
antennetuneren. 

Har du kikket lidt på stations ergonomien? Jeg nævnte lidt af det, før, da vi kom indenfor ude fra antennerne - 
men lad os tale hele vejen rundt nu vi er i gang. Står tingene rigtigt som de skal. Er alt let at komme til, uden at 
du skal flytte dig for meget. Tastatur og skærm står godt i forhold til din adgang til dem. Radioen står også godt 
i forhold til at du kun behøves at række ud efter den? Og hvad med antenneomskifteren, den er også inden for 
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rækkevidde? Ellers vil jeg anbefale dig til at kikke i et par OZ'er om et par muligheder for at lave det 
"fjernstyret" med relæer.  Se i reference-listen til sidst. Du behøves nemlig ikke at spendere mange penge på 
det, du kan selv lave dem forholdsvis let. Og hvad med PA-trinnet, skifter det selv, styret af din radio - eller står 
det også inden for en behagelig afstand. Typisk ville man have skærm og tastatur i midten, og radioen til højre. 
PA-trin og andet, til venstre. Antenneomskifter og styreboksen til antenne-rotoren ville stå på en lille hylde 
oven for radioen eller PA-trinnet. Alt inden for en arms længde. 

 

 

 

Og igen ikke mindst, har bordet den rigtige højde til dig, samt den kontorstol du skal sidde på, er i orden. Ingen 
defekte hjul og gaspatron. Belysningen hen over stationen som helhed er god. Husk at du jo meget snart skal 
sidde her foran radioen i rigtig mange timer, så det skal helst være behageligt.  Og du skal kunne se alt, selv kl 
02:00 UTC om natten. 

Tro endelig ikke at det er noget jeg har "opfundet". I referencelisten er der links til både Dayton Contest 
University, hvor blandt andet folk som K5ZD, K1DG og N0AX har holdt gode oplæg om den slags. HAMRADIO i 
Friedrichshafen har også deres CTU, hvor stationsindretningen og ergonomien har været taget op flere gange. 

Eller sagt på en anden måde, det er nu du har chancen for at gøre noget ved det - inden contesten starter. 
Antenner og radiorummet skal være i tip-top konkurrencemæssig tilstand. 

3. Mit logprogram, kan det, det skal og kan det måske hjælpe med lidt mere? 

Uanset hvilket logprogram du anvender, så skal der jo være forbindelse til radioen. Både med 
frekvensudlæsning, men også nøglingen (CW). Den med nøglingen, her skal du også lige kontrollere at 
indtastning og udtastningsforsinkelserne er indstillet korrekt. Det er en kombination mellem det DELAY der er 
indstillet i din radio, og det DELAY der kan indstilles i logprogrammet.  

Hvorfor er det vigtigt på CW (og lidt på SSB også)? Ud over det med "The Clicking Mafia" så kan det klippe af 
bogstaverne, så det giver problemer. Indtastnings DELAY kan klippe af starten så f.eks. et G (--.) bliver til et R 
(.-.). 

Og den anden vej rundt, kan et forkort DELAY i slutningen også klippe noget af, f.eks. et J (.---) blive til et P (.--
.).  

Og tro ikke at det samme ikke gør sig gældende for SSB eller DIGI modes. På SSB kan et PA-trin der kobler ind 
for langsomt, virkelig give dig problemer med at de andre forstår det hele. Et lille eksempel. der er en meget 
aktiv gut i Bulgarien med kaldesignalet LZ1IKY. Forestil dig nu at PA-trinnet er langsomt til at gå i gang. Mon 
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de opfatter OZ1IKY eller LZ1IKY? Og på DIGI-mode, ja der bliver det endnu værre. De får kun fejl-dekodning ud 
af det du sender. 

En anden ting du bør kontrollere er, hvad contesten hedder i dit logprogram. I Win-Test er det ikke det store 
problem, da de anvender fuld beskrivelse. Men N1MM plus derimod, anvender forkortelser på contestens navn. 
Så sikre dig at du har styr på at det er det rigtige skema du henter ind for contesten. 

Og en ting mere, nu vi er i gang med det. HUSK at opdatere lande-filerne i programmet (Country-files). Det kan 
være en stor hjælp til at placere forskellige kaldesignaler de rigtige steder på jordkloden. Bare et eksempel er at 
franskmændene er gode til at uddele TO-kaldesignaler. Men hvor hører de hjemme henne? Her et par enkelte 
eksempler fra de sidste par år; TO0A var Saint Martin, TO7D var Guadeloupe, TO80SP var Saint Pierre & 
Miquelon, TO19A var Reunion Island, TO5A var Martinique, TO6OK var Mayotte og TO2SP var Saint 
Barthelemy. Det kan være mange steder i det caribiske, men også i det indiske ocean.  Og når der nu er nogen 
der holder den slags opdateret, kan man jo lige så godt bruge det. 

Rapporten der sendes, bør man også justere lidt. Du har sikkert allerede selv gjort det før, men alligevel - en 
rigtige contester sender ofte ikke 599 i fuld (.... ----. ----.) men skruer det kortet ned til 5NN (.... -. -.). Nogen 
stationer korter det yderligere ned til ENN (. -. -.). Jeg selv har det som sådan fint nok med det, bare de ikke 
laver forkortede numre i den vigtige del af udvekslingen/rapporten (cut numbers). Det er jeg lidt modstander 
af, da det ofte kan forvirre folk og så spørger de igen og igen - og der mister stationen det man troede man 
vandt af "tid". 

Hvad kan logprogrammet hjælpe mig med at holde styr på under selve contesten. Multipliers kaldesignaler, 
Zoner, grey-line og så videre. Det bør du lige bruge lidt tid på, forud for selve contesten, på at sætte dig ind i. Jeg 
viser dig et par eksempler fra Win Test, der er mit favorit-program. Find ud af hvad dit eget logprogram kan. 
 

 

Hvilke af de 40 zoner har jeg kørt på hvilke bånd (CQ WW CW 2014 OZ1IKY). 

 

 

Oversigt over QSO'er, zoner, DXCC'er samt points pr. bånd (CQ WW CW 2014 OZ1IKY). 

Du bør også have et lille vindue med DX-cluster meldingerne kørende så du hurtigt fanger om der sker noget 
interessant på et af de andre bånd, som du ikke lige havde været opmærksom på i din planlægning. Det er jo 
desværre ikke alle de spændende stationer som fortæller at de vil være QRV. 

Som sagt blot et par enkelte eksempler, men der er flere gode vinduer med myriader af nyttige informationer 
som du kan bruge i selve contesten. Så brug endelig lidt tid på at se hvad dit logprogram / contest program kan 
hjælpe med. 
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4. Hvem vil være i gang i den her contest, og hvornår er det sol op og ned der? 

Hvilke spændende contest stationer (DXpeditioner) er i gang under contesten. I både SSB og CW samt RTTY 
contest weekenderne, er der mange som er taget ud til spændende og ofte sjældne steder. Det er nok også en af 
årsagerne til at CQ WW contesterne er så populære, også blandt ikke-contestere. Derfor vil det være en god ide 
at finde ud af hvem der er aktive i contesten, og hvor fra. 

Samtidigt vil det for dine egne personlige DX-interesser være interessant. Hvilke zoner og DXCC'er mangler jeg 
på hvilke bånd? Det sidste er nok mere dit eget logprogram som skal være en form for svar på det. Ellers kan 
steder som Clublog være en god hjælp, hvis du bruger den. Ellers har Jørgen OZ0J et par fine små manualer, 
der kan hjælpe dig i gang, se https://oz0j.dk/download/  

 

 

Et kort udsnit fra min Clublog status på DXCC'er og Zoner. 

Om der så er nogen der har planlagt deltagelse, kan vi ofte se forskellige steder. Men en af de gode er NG3K 
(https://www.ng3k.com/). Det er grafisk set en lidt kedelig side, men den bugner med informationer. Han 
samler som regel op på DX-peditions meldinger, og så datomæssigt laver han et automatisk udtræk på de store 
contester. https://www.ng3k.com/Contest/. Der er også andre steder, som f.eks. DX-world (https://www.dx-
world.net/). De her har den helt rigtige pris, de er gratis. Men der er også Daily DX, men den koster penge 
(https://www.dailydx.com/). Til gengæld er Bernie rigtig meget oppe på dupperne med at holde fingeren på 
pulsen om hvad der sker. 

 

 

 

Her vil det være en god ide at inddele tingene lidt, f.eks. i kontinenter, med zonerne som underpunkter. Du kan 
så notere contest DXpeditionerne under zonerne i det kontinent.  

Lav dig så kolonner med 160, 80, 40 ,20 ,15 og 10 meter. 

Nu skal vi lige kikke på udbredelsesforholdene og grey-line. For det skal du have puttet med ind i dit skema 
også. Og hvor finder jeg så det henne? 

Aktuelle udbredelsesforhold kan du som regel altid få fat på, på bl.a. VOACAP (https://www.voacap.com/). Du 
skal være opmærksom på at de ind imellem "leger" med siden, så det ikke altid ser ud som sidst du var der. I 
gamle dage havde de en mere direkte adgang til de 6 bånd og de 40 zoner. Men den er desværre væk nu, eller 
godt gemt.  Men med en smule merarbejde kan du sagtens få et overblik over hvad forholdene (forudsigelse !!) 
vil være på de forskellige bånd, og til de forskellige steder på jorden. Og du får det endda med short path og 
long path. Jeg synes ikke du skal vælge at gøre det for alle 40 zoner i en CQ WW contest. Nøjes med at vælge 
en 3 til 4 repræsentative lande ud. Eksempelvis i Nordamerika, USA vest og øst kyst, en i det 
mellemamerikanske og en i det caribiske. Og sådan for de andre kontinenter også. 

https://oz0j.dk/download/
https://www.ng3k.com/
https://www.ng3k.com/Contest/
https://www.dx-world.net/
https://www.dx-world.net/
https://www.dailydx.com/
https://www.voacap.com/
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Eksempel på OZ-ZL sidst i november. HUSK! Se forneden, greyline, så du ikke misser 80 meter! 

 

Det næste du skal have styr på, er grey-linen i forhold til dig og dem der ude. Og der er der i min verden kun 
DX-atlas som kan hjælpe dig på seriøs vis. Det er en "prøve-version" som efter et stykke tid kommer med en 
irriterende melding ved opstart. Men på grey-line og beam-retninger er det suverænt. 
http://www.dxatlas.com/DxAtlas/, Det er også i DX arbejdet i det daglige et super værktøj. 

HUSK at det du her ser, svarer til den "forkerte" børnelærdom om grey-linen. Du skal huske at det du ser, er det 
mørke-grå, ikke det lyse-grå. Så passer du ikke på, mangler du halvdelen af grey-line ! 

 

Kontinent Område/call 160 80 40 20 15 10 Sol op og 
ned 

Noramerika Østkyst        
 M. Amerika        
 Vestkyst        
 Caribisk        
Sydamerika Nordlig        
 Øst/midt        
 Sydlige        
 vest        
         

 

Du har nu et godt overblik og en tidsplan (råskitse) for hvornår båndene burde være åbne. Og hvornår du burde 
være der, eller skifte til ind i mellem. Du har nu input til din båndskifte strategi, som du skal lave lidt senere. 

5. Ohne Mampfh kein Kampf (citat Joe DJ3CQ under CQ WW CW 2011 i Stjær)! 
Her er en enkelt lille ting mere til den med planlægning. Fødevare, inklusive drikkevare.  

Hvad spiser og drikker man og hvad bør man holde sig fra - og hvorfor. 

Her skal du til de lange contester være meget opmærksom på hvad du indtager. XYL har helt sikkert en 
mening og holdning til det, men den er du nødt til at sætte dig lidt ud over. Ikke kaffe og appelsinjuice. En 
enkelt kop kaffe eller et glas appelsinjuice er ok. Men jeg vil råde dig til forsigtighed, da begge ellers 
udmærkede drikke kan vælte din mave. Jeg tror de fleste kender følelsen i maven af at have drukket en eller 
to kopper for meget? Appelsinjuicen har et lidt for højt syreindhold, trods dens frugtsukker indhold. Men ofte 
er den også kunstigt sødet. Brug hellere multifrugt juice. Det der er problemet med mange ting, er det sukker 
som er proppet i efterfølgende. Det gør dig unødvendig tørstig, og kan ved større mængder, virke irriterende på 

http://www.dxatlas.com/DxAtlas/
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din mave. Ofte bruger jeg selv bare almindelig kold vand fra hanen, og supplerer så ind i mellem med et glas 
multifrugt juice som en lille belønning.  

Let og fiberholdig, bør dine fødevare og "snacks" være. Nødder/nøddemix. Frugter og bær bør være at finde i 
rigelige mængder. Jordbær, blåbær, bananer, ananas, pærer og æbler. Ofte har for eksempel Super Brugsen 
færdigskårede frugter i køledisken, men de er lidt dyre efter min mening. Der er intet i vejen med en 
rugbrødsmad eller to. Men du bør tænke dig om hvad du sætter dig til livs i en 24 eller 48 timers contest. Tænk 
i at det skal være noget som din mave og dit tarmsystem let kan omsætte til den energi du har brug for.  Og når 
jeg skriver let, så er det fordi når det bliver tungt, så skal din mave arbejde meget med det du lige har indtaget. 
Og det gør at du bliver søvnig, og mister koncentrationen. Du bliver uopmærksom, og laver fejl. Folk som 
blandt andet Dietmar DL3DXX, er helt vild med de der müesli-snacks som findes i mange herlige varianter. 
Sødestoffet her er ofte ganske almindelig honning. 

Jeg har et par enkelte gange forsøgt mig med de moderne energidrikke, men synes ikke de her virker som de 
skulle, eller som man lover. Tværtimod, så synes jeg at det eneste der kom ud af det var en slags afhængighed, 
gående på at man snart skulle have en til for at holde den gående. Mange er ofte fyldt med kunstige 
sødemidler i overflod.  

6. De forbandede regler, de skal følges! 

LÆS CONTEST REGLERNE - de nyeste af dem vel at bemærke. Så læs dem gerne på contest-udbyderens egen 
hjemmeside, så du ikke finder nogle 5 år gamle udskrifter som nok ikke gælder længere. Det er set før, rundt 
omkring, så læs de helt nye og dugfriske regler. 

HUSK at se om der er frekvensmæssige begrænsninger som f.eks. DX-vinduerne. I Scandinavian Activity 
Contesten er der meget strikse regler for at du IKKE må kalde CQ i de forskellige bånds DX-vinduer. Finder de 
QSO'er lavet her, så skal du regne med at de giver 0 (NULL) point.  I grove tilfælde vil man opleve fradrag i 
point, eller endda at blive diskvalificeret. Og der i contester som CQ WW kun er 1 point for eget kontinent, og 3 
point for dem uden for dit eget kontinent. 

 

 

 

Årsagen til at du skal læse reglerne allerede nu, er at du gerne skal have en fornemmelse for hvordan de 
virker, og hvilke begrænsninger, men også muligheder, de giver dig - inden du begynder at lave dine planer og 
strategier. Samtidigt skal du bide mærke i at der i stort set alle contester ikke er båndskifte begrænsninger for 
Single Operator, men derimod for Multi Operations. Så du kan skifte bånd næsten lige så tosset som du vil. 

7. Båndskifte, hvornår og hvorfor.  

Hvornår bør jeg skifte bånd, og hvorfor? Hvorfor ikke bare blive midt i et godt RUN på 20 eller 40 meter. Det går 
jo lige så godt her på det her bånd. Ja det er da meget muligt, men du kommer til at misse rigtig mange gode 
multiplier, på et andet bånd end det du lige er på nu. Prøv at huske det jeg skrev i starten. Hvornår er der Asien 
og Oceania på hvilke bånd? Jeg tør vædde med at du vil finde ud af at det er på samme tid du kører et par super 
RUN’s på 20 meter til for eksempel Nordamerika. Her skulle du måske i stedet for have jagtet den fjerne ende af 
Asien og Oceania på 40 meter i en grey-line åbning. Eller du på 15 eller 20 meter hamrer den ene Japaner efter 
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den anden i loggen – men misser Sydamerika eller Afrika på et lavere bånd? Hvis du har lavet din 
planlægning, vil du se at de her ”Goddies” er værd at skifte bånd efter, og så efter kort tid hoppe tilbage igen. 
Den super RUN du havde lige før, den kommer såmænd igen ret hurtigt, vil jeg tro. Men det gør multiplierne 
måske ikke. 

Du kan eventuelt lave en simpel liste over hvornår du bør være på et andet bånd og med hvilket fokus? For 
eksempel den med den fjerne ende af Asien (Japan Syd Korea, Kina, Taiwan og Philippinerne) på 40 meter, 
eller hvornår du skal være opmærksom på long path til New Zealand og Australien om morgenen. 
Morgenåbningerne til ZL på 80 meter sidst i november er meget korte, typisk 20-25 minutter. Men signalerne 
er meget større end dem der er om eftermiddagen. Glem ikke Hawaii og resten af Oceanien. Blot et par 
eksempler, og du har jo allerede lavet det meste forarbejde lidt tidligere? Men lav det som et simpelt og let 
overskueligt skema der kan ligge ved siden af dit tastatur. 

Prøv i din næste contest at skifte bånd mindst 2 gange i timen. Og prøv at se hvad der sker med dine point 
(total score) og dine multipliers.  

8. Angående tiden, søvn og hvilepauser?  
Hvis du deltager som single operator i en af 24 eller 48 timers contesterne, kan det være nødvendigt også at 
planlægge med et par korte hvileperioder. Men som jeg lærte på Patruljekurset engang i min ”grønne ungdom” 
så skal man huske på at søvn har en cyklus på 45 minutter. Nogen fra den civile verden argumenterer for at 
det er 90 minutter i stedet for. Så du skal planlægge med at de ”pauser” altid er i blokke af 45 minutter, eller 90 
minutter, alt efter hvilken skole man tilhører. Kik på andres log’s og se hvor og hvornår der er ”huller” i 
aktiviteten som passer til dine mål. De andres log findes som regel online tilgængeligt på contest udbyderens 
hjemmeside. Der er som regel altid nogle ”døde” perioder, hvor du kan passe en lille lur ind. Hold også gerne 
små pauser undervejs, så du holder dig frisk og holder koncentrationen. Mister du koncentrationen, begynder 
du at lave fejl. Og fejl straffes med fradrag i din total score i sidste ende. Så de der få gange 5 minutter det tager 
at gå på toilettet er faktisk helt ok. Lav også gerne lidt "bevægelses-gymnastik" hvor arme og ben bevæges lidt 
igennem. Dit blodomløb kommer lidt i gang igen, inden du sætter dig i operatør-stolen igen og kører videre for 
fuld hammer. 

Her blot et eksempel på stille perioder. Typisk i oktober/november vil der være en om morgenen, hvor 
forholdene går fra de lave bånd over på de høje bånd. Men pas på, det er også her der er masser af multipliers at 
hente i grey-line åbninger både vest og øst over. Og ikke mindst Pacific og den sydlige halvkugle. Der kommer 
endnu en stille periode omkring middagstid eller først på eftermiddagen. Der hvor asiaterne går i seng og 
amerikanerne ikke helt er stået op og gået ind til radioen endnu. Men også her skal du passe på ikke at miste 
værdifulde multipliere i grey-line åbninger - altså også deres greyline. Og mærkeligt nok, kan der også være en 
død periode først på aftenen på de lavere bånd, fordi asiaterne skifter til de høje bånd og amerikanerne stadig 
er på de høje bånd. Ofte er de "døde" ved os på det tidspunkt. Som du sikkert bemærker, så er det her også en 
del af din båndskifte-strategi.  

9. Det er nu du samler op og laver DIN strategi (plan-snedig)! 

Lav en samlet strategi for hvordan du vil gennemføre din deltagelse i contesten, og med det klare mål at vinde. 
Se også definitionen for en contest oven for! En strategi er ikke et flere hundrede sider stort dokument. Hvis 
det er lettere for dig at "sluge" så lad os blot kalde det for din(e) plan(er). Det er nogle noter som du har gjort 
omkring hvad, hvordan og hvornår du gør hvad og hvorfor. Du har jo allerede lavet et fint skema med hvem 
der er QRV fra hvilke områder, og hvornår der er solopgang og nedgang de steder, samt kikket på forholdene. 

De fleste af tingene har du jo nu alligevel inde i dit hoved. Det er sket gennem alle dine forberedelser op til dette 
punkt vi nu er nået til. Så de 2 vigtigste lapper papir du skal have liggende foran dig under selve contesten, er 
nok den med de forskellige kontinenter og zoner - hvor og hvornår er der åbent -og hvem er der specielt her at 
jagte. Den har også noter om solopgang og solnedgang for områderne. Den anden vigtige lap papir er den med 
dine egne tanker til hvornår du bør bruge et par minutter på at skifte til et andet bånd for at jagte bestemte 
multipliere. 
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Hvis du har plads til et A3-papirark inden for fornuftig synsvidde, så kan det erstatte de 2 lapper papir. Men du 
skal kunne overskue det og se alt, uden at du skal rejse dig og kravle tættere på arket. Her kan du også lave 
tegn for hvornår du skal hvile/sove. 

Som det allersidste inden selve contesten starter; Sørg for at du er så frisk og udhvilet som overhovedet muligt, 
på det tidspunkt du starter på contesten. Jeg forsøger altid at få et par timers søvn inden en CQ WW CW 
contest. Ja selv en 24 timers SAC CW, vil jeg gerne have en time eller to på øjet inden starten. 

 

Under en contest 

Og så er det nu du skal eksekvere dine planer! Det er NU du skal føre dem ud i livet, og vinde. 

Hold dig til dine lagte planer. Planer er noget man lægger, for at man har noget man kan lave om på, sagde en 
træt Major til mig en gang ved afslutningen af en stor øvelse, hvor alt gik alt andet end efter planen. Man skal 
altid have en vis fleksibilitet, men som udgangspunkt, hold dig til planen. Et godt eksempel på uforudsete 
hændelser er bl.a. at vejret spiller ind. En storm der river antenner ned, eller Elkabler kan også spille ind. Ofte 
kan det også være solen der spiller os et puds. En god sol-stom med et hertil hørende alt for højt K-index kan 
ødelægge mange forberedelser. Kort sagt, vær forberedt på at rette til i forhold til forandringer der kan og vil 
ske. Det kan også være at du troede at 10 meter slet ikke ville være åbent, men nu myldrer det med spots på 
DX-cluster. "Asses, Adapt and Overcome". 

Et par ord omkring RUN og S&P (Search & Pounce). 

S&P i en direkte oversættelse hedder "søge og slå til". Altså at man leder båndet igennem efter multipliere, og 
slår så til. Det er en god måde at få en føling med hvordan båndet opfører sig og hvor der er hul igennem til. 
Men efter et par gange igennem båndet på den måde, så har man formodentlig tømt mulighederne for lette 
point. RUN, altså man ligger på en frekvens og kalder CQ TEST, giver som udgangspunkt flest QSO'er (QSO'er 
pr. time). 

Samtidigt er der folk som ikke aktivt delstager i contesten, men stadigvæk svarer på dit CQ TEST. Det kan 
være en som lige mangler OZ til et eller andet diplom. Kør ham endelig, selv om han ikke lige kender det 
rapport-nr du forventer. 

En viis mand sagde 2 vigtige ting omkring RUN og S&P i en contest til mig en gang. Den ene ting var at en 
contest kan ikke vindes uden at kalde CQ. Den anden ting han sagde var at en contest ikke kan vindes uden 
multipliere. Det er op til en selv at finde balancen imellem de 2 punkter. Midten imellem dem er det i alt 
tilfælde ikke den evige sandhed - nok tværtimod. 

Fald ikke i QSO-rate fælden, hold dig til din plan for båndskift, så du ikke misser de vigtige multipliere. Ofte når 
jeg har talt med andre i Danmark omkring deres totale score i en contest, kommer det frem at de var helt vilde 
med den pile-up de havde på 20 eller 40 meter. De synes det var så fedt. Det er det også, men du har tabt en 
masse gode point, ved at være gået i QSO-rate fælden. Selv i en 48 timers contest bør du ikke satse på at de nok 
er der i morgen igen. Casual Contesters er ikke stabile, de "shopper" det de har brug for og er væk igen. Og har 
de "shoppet" færdig kan du ikke regne med at de er der igen i morgen.  

HUSK en gang imellem, når der ikke sker så meget og der ikke er planlagte båndskift, tøm din bandmap for 
multipliere. Og gå så tilbage til RUN, eller overvej om du med fordel kan fremskynde et båndskifte eller en 
hvile-periode. Den øvelse med at tømme bandmap for multipliere er vigtig, fordi nogen kan være slemme til, 
som nævnt, at falde i QSO-rate fælden. Huskede du at læse i reglerne hvor mange point en QSO var værd? Eller 
glemte du at dine QSO'er med Europa kun tæller 1 point, dem uden for Europa derimod 3 point? Men glem ikke 
at der jo trods alt er over 50 lande i Europa. Det er en balance-gang, du skal have dig ind under fingrene i en CQ 
WW Contest. 
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Husk mad og drikke, specielt drikke. Jeg lyder sikkert næsten som en eller anden ernærings-fætter, men spis 
lidt og hele tiden, samt sørg for at drikke primært vand hele tiden. Kaffe, helst kun efter en søvn-periode, hvor 
du lige er stået op. Her er en opkvikker helt ok. Der skal jo lige straks bankes QSO'er i din log, ikke? 

Der var en som engang spurgte mig, om man kan køre RUN og så S & P samtidigt? Jo, det kan man faktisk 
godt. Det kræver at man har mestret sit contest program med at skifte om mellem RUN og S&P.  Det jeg typisk 
gør er, at jeg udnytter funktionen med at man med et højre-klik og simpelt valg, kan lægge frekvensen for en 
station ind på VFO-B. Og så skifter man på VFO-A / VFO-B. 

Der findes sikkert andre og måske snedigere måder. Men her blot en ide til inspiration. For så snart jeg har 
kørt ham, er jeg jo fluks tilbage på min RUN frekvens på VFO-A, og kører derudaf igen. 

Angående tiden, søvn og hvileperioderne  
Husk dine planlagte hvile/søvn tidspunkter. Vær dog fleksibel i forhold til aktiviteten, men husk dem alligevel. 
Hvis du ikke er frisk længere, så stiger dine fejl med sikkerhed. Og fejl i loggen giver fradrag.  

Der er som regel altid nogle ”døde” perioder, hvor du kan passe en lille lur ind. Hold også gerne små pauser 
korte ind i mellem, så du holder dig frisk og holder koncentrationen - ikke for lange, der skal jo QSO'er i loggen. 
Og når du holder dem, så husk min anbefaling om at motionere arme og ben, så du får hjulpet dit blodomløb 
lidt op i omdrejninger. Din krop har her også lidt en mulighed for at rense lidt ud i systemet. At fjerne lidt 
"affaldsstoffer" ud til nyrerne og leveren. 

Halvvejs opsummering  

Hvordan går det i forhold til dine målsætninger. Skal planerne tilpasses en anden virkelighed som du ser 
udfolde sig lige foran dig? Er der nogen bånd der ikke opfører sig som de skulle ud fra forudsigelserne? Til den 
gode eller dårlige side. Samtidigt kan du jo følge med i de små informationsvinduer du har valgt at have sat op. 
Her kan primært det lille "tekst-vindue" med DX-cluster meldingerne være godt at have. Du vil underbevidst 
følge med i hvad der sker på de andre bånd, og hvem der melder ind. Og igen som jeg skrev i indledningen til 
"Under contesten", så er planer noget man har for at man har noget man kan lave om på, når virkeligheden 
viser sig at være noget helt andet - og så gør det da endeligt. Du skal jo VINDE, ikke? 

Motivation og små belønninger undervejs i anden halvleg bliver vigtig for at holde dig oppe og positiv. Det er 
vigtigt, meget vigtigt. Og når man kører som Single Operator, så er der kun ÉN til at motivere dig - det er DIG 
SELV. Et ekstra stykke chokolade, når du har rundet 1.000 QSO'er; et ekstra glas kold multi-frugtjuice, når du 
har fået alle 40 zoner kørt. Og så videre i den dur. Men vent med det til du er nået halvvejs i contesten, inden du 
begynder på det. Ellers tager du den psykologiske virkning ud af det. 

Når vi fra Stjær (OZ5E) kører i Multi operatørkategorierne, så har vi et par af de der receptionsklokker stående 
ved operatør-pladserne. Og på det sidste døgn, der starter klokkernes søde musik hver gang der køres en 
multiplier. Og kører man en dobbelt-multiplier, så skal du bare se ringeriet. Og alle vil være den operatør der 
kan ringe med klokken. Som et specielt punkt er der også en flydende belønning til hele teamet, når man f.eks. 
når en af de opsatte mål; f.eks. 40 zoner på mere end et bånd; eller 100 lande på mere end to bånd. Der er en 
Gammeldansk til alle. Normalt er jeg ikke til meget alkohol i en contest. Men i det her tilfælde, hvor det er en 
motivator der har sin virkning. Så her mener jeg det er på sin plads, da det er i et større team. 
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Det med motivationen, er en vigtig læring jeg fik i min "grønne ungdom". Man skal have noget at se frem til; 
noget at kæmpe for, og som holder en i gang og oppe. Indimellem var det bare det der lille krus med varm 
kakao efter en lang, træls og kold march om natten. Men hold da fast det virkede lige der. Så det synes jeg da 
du også skulle indføre i din næste contest? Så er det også lidt nemmere at tænke positivt selv om man er ved at 
være træt, ikke? 

ETIK! ÆRLIGHED!  

Man skal opføre sig så pænt som situationen tillader, lærte jeg engang. Udgangspunktet her er at man skal 
opføre sig anstændigt, og ikke bevidst genere andre. Man skal også overholde contestens regler, samt lovens 
ord i sit eget land (Jeg tænker primært på vores licens/certifikat betingelser). Og så bør man huske de 
forskellige "Gentlemens Agreements" om DX-vinduer med mere.  F.eks., husker du at vi ikke har lov til at 
sende under 1.810 KHz på 160 meter? Jamen det er da der PJ2T eller P40X ligger. Ja, men du må ikke sende der! 
Og så den med at f.eks. 3.500 til 3.510 KHz på 80 meter er DX vinduet. Jamen det er ikke nævnt i CQ WW 
reglerne. Nej det har du ret i, men alligevel, tænk over det inden du vælger en frekvens et eller andet sted, og 
kalder CQ TEST. 

Og et stort PA-trin kan sagtens styres, så det ikke overskrider vores nationale effekt-grænser. Det kunne et 
gammelt Sovjetisk Ubåds PA-trin sikkert også, men man forsømte at gøre det, med de efterfølgende 
konsekvenser... 

Der er faktisk folk som er blevet diskvalificeret på grund af uærlighed eller uetisk adfærd. Nogen endda i en 
årrække, på grund af et par meget grove tilfælde. Faktisk gik man så vidt på grund af deres usportslige 
optræden, at stationer hvor de personer, i en periode på 5 år, ville deltage automatisk blev nedskrevet til 
CHECKLOG. 

Usportslig optræden og brud på eget lands lovgivning. Der var også et par enkeltstående, men grove, tilfælde 
med "snyde-QSO'er" i loggen, som man opdagede. Altså QSO'er der aldrig havde fundet sted, men passede fint 
med båndet og tidspunktet. De røg i samme bøtte som dem jeg beskrev lige før. 

Så hold dig til reglerne, og lad være med at snyde, for det er dig selv du snyder i sidste ende. Jeg tror så ikke det 
er noget aktuelt problem i Danmark, men jeg mener alligevel det skal bringes op. Vi er ikke, og skal ikke være, 
en del af den slags i Danmark. Selvfølgelig er vi ikke det. 

Lad dig ikke afskrække af de store stationers forsøg på at jage dig af frekvensen, eller de hører dig simpelthen 
ikke, da de har antenne i en anden retning, og har uforholdsvis stor udgangseffekt. Hvis du har modet til det, 
så kan du anvende et lille trick som nogen af os bruger ind i mellem på CW. Gå 100 Hz tættere på ham, og lidt 
efter endnu 100 Hz, mens du fortsat kalder CQ. Efter kort tid finder du ud af om han flytter sig, eller om du 
alligevel bare skal finde en anden frekvens. Samme trick kan også bruges på SSB. Men det er op til dit 
temperament, om det er et trick du vil anvende, det her er så til gengæld også en af mine yderste grænser. At 
vinde for en hver pris, kan i sidste ende være meget omkostningsfuld. Man husker ofte hvem der gør hvad 
under en contest, efter en contest. Det samme gør sig jo også gældende i DX-verden. 
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Når du skal finde en ny frekvens at kalde CQ på, så sørg for, om muligt, at holde mindst 500Hz afstand til den 
nærmeste - både op og ned i frekvens. Det betragtes som god skik at holde en vis afstand. På SSB skal der nok 
lidt mere til end 3 KHz. På hverken CW eller SSB kan det være let at finde den afstand, men prøv alligevel. 

Efter contesten 

Så er det hele ovre, du har kæmpet bravt i en stor 48 timers contest. Og hvad så, ud over at du er hamrende træt 
nu. Det er dog ting der sagtens kan klares efter en god gang søvn, i de fleste tilfælde. Men sikre dig at du har 
gemt en kopi af loggen. Man skulle jo nødigt få uanmeldt besøg af ham der Murphy, ikke? 

 

 

 

1. Dine mål, hvordan gik det med dem? 

Nåede du dine egne mål? Din officielle placering kommer jo først lang tid efter. Men hvordan gik det med de 
mål du havde sat dig selv? Hvordan gik det i forhold til den lagte strategi, både med søvn/hvil og båndskifte?  
Fik du kørt det antal zoner og multipliere, eller DXCC, du gerne ville? 

Fik du kørt det du havde håbet på? Nye båndlande/DXCC'er og nye zoner med mere. Tænk over det mens du 
stadig har det i frisk erindring. 

2. Selve loggen - hvad nu? 

Selve loggen og "efterbehandlingen" - hvis man skulle være rigtig striks og krakilsk, så skulle loggen uploades 
direkte efter contesten. For det er ikke meningen at du skal rette i den, hvis det er helt rigtigt. Det er det du har 
hørt og kørt i øjeblikket, som er din rigtige log. "As it is". 

Når det så er sagt, så er det ok at tjekke sin log ud fra de noter man gør sig (og det jeg gør faktisk) undervejs 
omkring de ting man oplever og synes ikke helt passer. Ofte er det et kaldesignal man var i tvivl om det var 
helt rigtigte i forhold til hvilken zone han gav i sin rapport. Mange US amerikaner er slemme til at sende "en 
eller anden zone" som ikke er den rigtige - men det er så den han har sendt dig, som du skal have i loggen. For 
det er den han vil indsende. Ikke den som call/log check siger han burde have. I det hele taget, hav en blok og 
en blyant/kuglepen ved siden af; noter mærkeligheder med UTC-tid og kaldesignal samt hvilket bånd og en 
kort kommentar. Det er sikkert alligevel ulæseligt, når du når dertil - men du vil kunne huske hvad det lige var 
der gjorde at du sagde HOV, det skal tjekkes bagefter. for under selve contesten har du forhåbentlig ikke tid til 
den slags. 

En af de nyere ting er at TOP-stationerne, uanset om det er Single Operator eller Multi Operator, skal have en 
optagelse af ALLE 48 timer i en CQ WW klar til at sende til contest udbyderen, hvis de beder om den. Der er vi 
så ikke nået til i Danmark, endnu. Men hvem ved. 

Husk hvornår der er deadline for indlevering af loggen. Det er i moderne tider som regel et spørgsmål om at 
uploade en cabrillo fil på deres hjemmeside. Og den laver dit logprogram med et par simple klik de rigtige 
steder. Men igen - det har du jo selvfølgelig allerede læst alt om i reglerne, ikke? Og så snart du har gjort det, så 
får du som regel også en email-kvittering på at den er afleveret - eller om der er fejl i det du har sendt dem. En 
rigtig god sikkerheds-check. 
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Ved samme lejlighed har contest logprogrammet også lavet en ADIF fil du kan bruge i dit daglige logprogram. 
Meget praktisk til både LOTW og eQSL samt alle de andre af den salgs. 

Jeg plejer gerne at uploade til LOTW, eQSL og Clublog, før deadline. Samtidigt laver jeg ofte en score på 3830 
reflektoren over mit resultat, så Danmark kan ses derude. Det burde flere nok gøre. 

3. Opsamlingen af godt og skidt 

Hvad gik godt, og hvad gik knap så godt - og hvorfor gjorde det så det? 

Hvad kan jeg forbedre til næste gang, og hvad kan jeg ikke forbedre - og hvorfor samt hvordan, hvorfor ikke 
samt hvorfor. Mange, men vigtige HV-ord. 

Her skal du bruge en lille smule tid til at samle op på dine mål og de resultater du opnåede. Hvad skete der 
undervejs i forhold til dine planer, din strategi. Det du nu skal, er at lave en opsummering af ting der gik som 
planlagt og dem der ikke gjorde. Det skal du jo bruge til den næste contest. Hvorfor det, jo, det er sådan man 
hele tiden bliver en smule bedre. Gang efter gang, en smule bedre og bedre. I den samme opsummering bør du 
også medtage et par noter omkring dit udstyr. Radio, antenne og PA-trin med mere. Spillede det som forventet? 

Hvad kan jeg gøre bedre næste gang? Det er det alle sportsudøvere hele tiden spørger sig selv om, efter hver 
gang de har været i ilden. Det skal du også vænne dig til at gøre. 

Hvad kan jeg gøre bedre næste gang. Hvad skal jeg have lavet om på. Hvad skal jeg træne til næste gang. Og 
det er ikke nødvendigvis kun til den næste CQ WW contest. 

Husk også at det du skal træne, ikke er det du i forvejen er god til. Det er det der ikke gik så godt du skal have 
trænet på. Det der ikke gik så godt, skal blive bedre til næste gang. 

Alt sammen ting der hjælper dig til at du næste gang bliver endnu bedre, og kommer endnu længere op af 
rangstigen. Her skal du også have din opfyldelse af egne mål med. Tænk på at du nu er på vej ud af Radio 
Sports Vejen! Motorvejen, hvor det går stærkt, men også er sjovt på en anden og spændende måde. 

Løst og fast (efterskrift) 

Etik, etiske regler, og contest - er der nogen. Både ja og nej. Du vil ofte ikke se dem direkte beskrevet. Men når 
man læser den enkelte contests regler igennem, så kan man godt fornemme at de er der bag ved et eller andet 
sted. Samtidigt skal du huske at det jo er Radio Sports det her. Og så skal man tænke på hvad er god sportslig 
adfærd, og hvad er usportslig adfærd. Hertil kommer også de forskellige "Gentlemen Agreements" omkring 
båndplanerne. Der er jo en grund til at man i mindelighed er blevet enig om at det nok bedst forholder sig 
sådan på de forskellige HF-bånd. 

Igen, alt det her gælder også i hverdagen, når vi taler DX-arbejdet og jagten på det sjældne derude. 

Ofte hører man mærkelige og udokumenterede kommentarer som "contest ødelægger båndene, det er noget 
værre skidt noget". Men jeg tror at man her, i en større grad af uvidenhed, glemmer et par simple men 
essentielle regler om de få frekvenser vi allernådigst har lov til at bruge. De er kun til låns, for de flestes 
vedkommende. På mange af vores HF-bånd har vi kun sekundær status. Vi har lige akkurat lov til at være der. 
Og hvis vi ikke viser nok, og bred, aktivitet på de her frekvenser - om det er på HF eller VHF, UHF, SHF, er helt 
underordnet. Contester skaber aktivitet - use them or loose them, som amerikanerne siger, hver gang der er 
sabel-raslen om at man er interesseret i en bid af noget "der er vores"... 

Vi husker vel alle balladen om 2 meter båndet som et stort fransk firma ville kapre, og tabet af en stor bid af 13 
cm båndet (2,4 GHz). 

Samtidigt fortalte den tidligere Emergency Communications Manager fra ARRL i 2012, da jeg var heldig at 
deltage i "All 9 Islands Event" på Azorerne, at han helst ville have de store contest-kanoner med i hans radio-
netværk. Hvorfor? Fordi de er vant til at der skal kommunikeres klar og tydeligt, og hurtigt, uden fejl. De er 
også vant til at der er visse procedurer der skal overholdes. 
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Så den der med at "contest er noget skidt, det ødelægger båndene" er nok en gammelmands skrøne, som stadig 
ikke er bevist endnu? Jeg savner i alt tilfælde det bevis bag disse påstande. 

Og her har US amerikanerne helt ret, når de siger: Use Them Or Loose Them. 

Og oven i det, så har vi jo fået lov til at bruge 60, 30, 17 og 12 meter båndene. Og de er - via "Gentlemen 
Agreements" holdt contest-frie! Så her er der jo rigeligt med plads til at boltre sig på, selv i en weekend hvor der 
er contest over det hele. 

Hvorfor jeg deltager i contester? 

Min indgangsvinkel til contest er måske en lidt anden. For mig er det ofte træning forud for en kommende 
DXpedition. En DXpedition er jo ikke meget andet end maraton udgaven af en Multi-Multi contest deltagelse. 
For reelt set er det jeg har beskrevet her, og som jeg også fortæller om i mit foredrag om Multi Operatørs 
deltagelse i contest, meget ens med det der er en fast del af både forberedelserne og planlægningen, 
eksekveringen af, og opsummeringen på, en DXpedition. Så i sportsmæssige henseender er en deltagelse i en 
contest blot intervaltræning for ud for en DXpedition. Desuden så synes jeg faktisk det er lidt sjovt. Både at se 
hvem der alt er med, at se hvor mange forskellige lande man kan køre. Og så er det på både SSB og CW med til 
at skærpe ens sanser på at høre rigtigt første gang. Ind imellem lykkes det da også at få et par nye båndlande.  

Kikker du lidt på mange af contest deltagerne, ser du hurtigt at en hel del af dem er ret habile DX-jægere, samt 
er med på mange af de større DXpeditioner. 

Der er stadig mulighed for at få en PDF-kopi af min "Contest manual" til N1MM plus og Win Test som giver fif 
om opsætning og hjælpemidler til flere af de store contester (CQ WW, CQ WPX, Russian DX, SAC, Worked All 
Europe WAE). Den hedder " Contesting med N1MM Logger+ og Win-Test, og hvordan du kan få lidt mere ud af 
dem" og er nået til version 2.0. Jeg håber i samarbejde med Henning OZ1BII, måske at kunne udbygge den i nær 
fremtid med UCXlog. 
 

Og meget af det her, det er som sagt, også en del af mit foredrag om contest i større teams. Det er jo reelt set 
akkurat det samme du blot som Single Operator skal igennem. Forskellen er sjovt nok ikke stor, på det her 
niveau. 

Og så skal du ikke undre dig, hvis der en dag pludselig ligger sådan en i din postkasse. 
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God fornøjelse med din, forhåbentlig, bedre og større Contest oplevelse i fremtiden. Vi ses der ude i din eller 
min RUN pileup.  

Jeg glæder mig allerede. 

 

Referencer; 

Amateur radio operating manual, RSGB, 2'nd edition 1982.  

 

Das BC-Handbuch für den Contester, BCC, 4. auflage, 2011(http://www.bavarian-contest-club.de/handbuch/) 

 

Viel Spass beim Contest! Bibliothek 14, Funkamateur, 1. auflage, August 2003. 

 

CQDL Spezial, Contest, Der Sport im Amateurfunk, DARC Verlag,  (Special-hæfte, CQ-DL) maj 2004. 

 

Constest University, Dayton, slides fra tidligere år; https://www.contestuniversity.com/files/ 

 

Contest University, Friedrichshafen, også fra tidligere år; https://contestuniversity.de/dl-contestuniversity-
archiv/ 

 
Contesting med N1MM Logger+ og Win-Test, og hvordan du kan få lidt mere ud af dem, Danish Contest 
Academy (DCA), 2015. v. OZ1IKY Kenneth  
 
OZ maj 2014 - Få styr på antenneomskiftningen på din station. 
 
OZ februar 2020 - Antenne relæ. 
 
OZ - forskellige måneder og årgange - Contest spalten. Der er mange tips og tricks at hente. 
 
mener det  
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Et Arduino Breadbord 
Så er der kommet et breadbord på markedet til Arduino, det må være en hver makers drøm. Boardet er 
kompatibelt med både Uno og Nano Arduino og har alle de funktioner, som enhver har brug for til test 
Se mere på dette link: 

Explorer Edition Fun (drduino.com) 

 

 

 

https://exclusive.drduino.com/ExplorerEditionFun?r_done=1


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   januar 2021, 2. årgang, nummer1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Januar 2021  38 
 

QST januar 
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MagPi nr 101  
 

 

 

Det fantastiske blad ”The MagPi” Magazine, er på gaden og kan downloades 

her 

Af indhold kan nævnes, Raspberry Pi 400 Projects & Guides, Her er en 

introduktion til denne lille desktop maskine, som sikker har været at finde 

under juletræet, mange steder i år. 

Derud over er der en lille introduktion til LibreOffice, som er en Linux pandang 

til Microsoft Office. Med en RasberryPi 400 og LibreOffice, har du en ganske 

udmærket hjemme pc, som klarer alle dine normale tekstbehandlingsopgaver, 

regneark og PowerPoint, lige så så godt som din normale bærbare PC. 

 

 

 

 

 

 

 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/101/pdf/download
https://magpi.raspberrypi.org/issues/101/pdf/download
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Backup af farvemarkeringer i JTDX og WSJT 
Af OZ0J, Jørgen 
 
For at få mest glæde af de nye versioner af JTDX og WSJT-X, så skal man installere med en ren (clean) 
installation. Det betyder, at hele ens opsætning forsvinder, og at man derfor skal sætte sin installation af JTDX 
eller WSJT op igen. Hvordan du tager backup FØR du installerer en nyere version, kan du læse om i RDE-
Posten / OZ3EDRs nyhedsbrev fra maj 2020, hvor jeg har lavet en lille vejledning. 
 
En ting, der ikke kom med den gang, var backup af farvekoderne, dvs. de RX og TX-linjer, der har en 
baggrundfarve. Det nemmeste er selvfølgelig at bruge standardfarverne og så få lært, hvad de betyder. 
Ulempen ved den løsning er så, at farvekoderne sikkert ikke passer med dit eget logprogram, hvilket de i hvert 
fald ikke gør til DX4WIN, som jeg bruger. 
 
Jeg har valgt at ændre farvekoderne, bl.a. så jeg får fanget nye DXCC’er på FT8, og at den farve passer til nyt 
DXCC i DX4WIN. Derudover har jeg valgt at nedtone ikke kørte calls på de enkelte bånd, da jeg ikke behøver at 
få kontakt med ”Gud og hver mand”.  
 
 
Backup af farvekoder i WSJT-X 
Jeg har taget udgangspunkt i version 2.2.2, og version 2.3.0 er i skrivende stund i beta version 2. Den kommer i 
øvrigt med dansk sprog takket være 5P1KZX, Michael. 
 
Start WSJT-X – gerne med radioen sluttet til, så du ikke får en fejl om manglende forbindelse. 
Vælg File – Settings (eller tryk F2) 
Tag et skærmprint af alle fanerne i settings, så du har en backup af din nuværende opsætning.  
 
Hvis du i fanen colors vil have præcis de farver, du har nu (og det ikke er standard), så gør du som følger: 
 

 
HØJREklik på en af farverne 

 
Vælg ”Background color”  

 
I det nye billede skal du finde dette felt. Koden til højre for HTML kan du gemme fx i et tekstprogram el.l., hvor 
du kan lave en oversigt som denne: 
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New CQ Zone: #ffe499 
New ITU Zone: #a6ff00 
osv. osv. 
 
HUSK at gemme filen, så du kan finde den igen.  
 
Når du så har installeret en ren/clean installation af WSJT-X, så laver du samme øvelse. Dog tager du nu 
koderne fra din gemte fil og indsætter koden ud for hver linje i WSJT.  
 
 
Backup af farvekoderne i JTDX 
Jeg har taget udgangspunkt i version 2.2.0-rc154 (som jeg i øvrigt ikke har prøvet endnu), og jeg har sat sproget 
til dansk.  
 
Start JTDX – gerne med radioen sluttet til, så du ikke får en fejl om manglende forbindelse. 
Vælg File – Settings (eller tryk F2) 
Tag et skærmprint af alle fanerne i settings, så du har en backup af din nuværende opsætning.  
 
Hvis du i fanen ”farvelademarkeringer” vil have præcis de farver, du har nu (og det ikke er standard), så gør du 
som følger: 
 

 

Klik på   

 I det nye billede skal du finde dette felt. Koden til højre for HTML kan du gemme fx i et 
tekstprogram el.l., hvor du kan lave en oversigt som denne: 
 
Afsendt meddelelse: #00ff00 
CQ i meddelelse: #000000 
osv. osv.  
 
HUSK at gemme filen, så du kan finde den igen.  
 
Når du så har installeret en ren/clean installation af JTDX, så laver du samme øvelse. Dog tager du nu koderne 
fra din gemte fil og indsætter koden ud for hver linje i JTDX.  
 
 
Når du så alligevel ikke kan huske alle farvekoderne og deres betydning, så kan du få en oversigt både i WSJT 
og i JTDX. 
 
I WSJT-X vælger du 
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Og du vil få en oversigt som denne 

 
 
I JTDX tager du et skærmprint af farvelademarkeringerne nederst 

 
 
Print dem evt. ud på din farveprinter og hæng dem op på siden af din skærm. På den måde kan du hurtigt få et 
overblik over, hvilken farve, der betyder hvad.  
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Østrig får adgang til 60M 
 
Så har Østrig også fået adgang til 630M og 60m båndet 
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HackSpace nr.38 
 

HackSpace magacine kan downloades her 
 

Dette fantastiske blad indeholder så mange 
spændende artikler, at det er umuligt at vælge nogle 
ud frem for andre.  

Så midt bedste bud er at du downloader den selv og 
kigger den igennem, der er garanteret også noget for 
dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hackspace.raspberrypi.org/issues/38/pdf/download
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