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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: 

26-8-2022 

 

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:  
 

Ja så gik den sommer! Uha som tiden løber hurtigt. Jeg har hørt 2 forskellige forklaringer på, hvorfor det føles som 

om tiden går hurtigere jo ældre man bliver. 

1. Det skyldes at den tid der går fra et punkt til et andet, bliver en mindre og mindre del af hele dit liv. Forstået på 

den måde, at som barn er 1 år en stor del af dit liv, derfor føles et år som laaaang tid, hvorimod, et år ikke er ret 

meget ud af en 60 åriges liv, så derfor føles et år som ingen ting, når man kommer op i årene. 

2. Som barn skal hjerne behandle en masse ny læring, da alt jo i sagens natur er nyt, derfor kræver det meget mere 

arbejde af hjernen, og som følge deraf føles tiden ikke så hurtigt. Hvorimod når man kommer op i årene, ja så kører 

hjernen mere elle mindre på ”autopilot” for der er ikke meget nyt den skal bearbejde. Det meste er jo bare 

gentagelser fra tidligere, så derfor føles tiden at gå hurtigere. 

Nu kan man så sige at hvis 2’eren er den mest plausible forklaring, så burde tiden jo ikke gå så hurtigt for 

radioamatører og elektronik interesserede, De skal jo bearbejde en masse nyet stof og information hele tiden. Dette 

skulle for øvrigt også være rigtig godt for alderdommen. Forskning har vist at dem der bruger hjernen meget, de har 

ikke så store problemer med hukommelsestab og lignende, som personer der ikke bruger hjernen så meget.  

Så endnu en god grund til at holde liv i loddekolben samt kører noget radio, kortsagt dyrke ”verdens bedste hobby” 

meget mere en det du gør i dag. Det må også være en god undskyldning over for den anden halvdel i huset, til 

hvorfor netop du bruger så meget tid foran radioen og i værkstedet        

Med sidste udgivelse af RDE-Posten, spurgte jeg om der var nogen der havde lyst til at give et lille bidrag til at holde 

hjemmesiden og mailboksen kørende. Jeg må sige at jeg er overvældet af de donationer der kom ind, det var rigtig 

dejligt at mærke, at der er en interesse i at RDE-Posten kører videre, STOR tak til bidragsyderne. 

Som i kan se i dette nummer af RDE-Posten, så har vi udvidet samarbejdet en smule med EDR, vi bringer nu 

annoncer for EDRs webshop og deres fine bogsalg. Husk at du sagtens kan købe fra EDRs webshop, selv om du ikke 

er medlem af EDR. 

 

God læselyst 

Redaktionen 
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Battery isolator 
It is convenient for your mobile operations. 
Bragt med tilladelse af: Monthly FB news (https://www.fbnews.jp/world/) 
Kiyoshi Sakur ai, JA3 FMP  

When operating a radio on a mobile system, it is often necessary to get DC power from a vehiclebattery. There 
may be problems such as the engine not starting due to inadvertent overuse in the situation. A sub-battery 
may be used for this reason, but it is convenient to charge the battery at the same time as the vehicle’s main 
battery. 

 
In this case, simply connecting an extra battery in parallel risks overuse, just as when operating with a single 
battery. Therefore, the vehicle’s main battery must be disconnected first to prevent this risk when the voltage 
drops. 

 
I wanted to use a semiconductor switch for this circuit, if possible, but after some research of the circuit, I 
found a difficult problem. When this switch is ON, I wanted to keep the voltage of both batteries at zero 
potential difference as much as possible. However, a current of 10 A or more may flow through the switch 
when the radio is transmitting, and with a transistor, a large current will leave a saturation potential 
difference of 0.6 V or more when the switch is turned ON. If I used an FET that can carry a large current, I may 
have been able to keep the potential difference a little lower, but the source (S) and drain (D) potentials are 
inverted when the battery is switched, so the protection diode inside the FET conducts and did not work as 
expected. 

So, I had no choice but to use a mechanical relay. Fortunately, I was able to find a suitable 30 A relay by a mail 
order, and so I decided to use the one shown below. 

https://www.fbnews.jp/world/)
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12 V operation, 30 A switchable mechanical relay 

The overall circuit I have considered is as follows. 

 
 

In the circuit above, BT1 is the main battery installed in the vehicle, and BT2 is the sub-battery added as the 
extra battery for mobile operation. The connection to the main battery is made at BT1 and GND. The connection 
to the radio is made at BT2 and GND. The main battery voltage is detected by IC1A. If the voltage from BT1 
divided by R1 and R2 is higher than the voltage regulated by R4, pin 1 of the output of IC1A goes high, Q1 turns 
ON and relay RL1 operates to connect BT1 and BT2. Conversely, if the voltage on pin 3 of IC1A is lower than pin 
2, pin 1 goes low, Q1 turns OFF, and RL1 is disconnected. The LED on DS1 will light up to indicate a low voltage 
on BT1 at that time. 

The end-of-discharge voltage for lead-acid batteries generally seems to be 10.5 V. I set the voltage to disconnect 
the BT2 sub-battery from the BT1 main battery at 11.0 V for safety. If there is another suitable voltage, it can be 
adjusted. 

If the voltage divided by R11 and R12 connected to BT2 is higher than the voltage regulated by R9, pin 7 of the 
output of IC1B goes high and Q2 remains OFF. If the voltage that time, a 0.44 Hz square wave created by the 
oscillator circuit, consisting of IC3E and IC3F, passes through IC4A. Therefore, Q2 is driven by this square wave 
and sounds the buzzer intermittently as an alarm. The LED on DS2 lights up at the same time. 

https://www.fbnews.jp/202206/w_enjoying/images/05_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202206/w_enjoying/images/05_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202206/w_enjoying/images/05_z.jpg
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The logic oscillation circuit that sounds an alarm buzzer consists of IC3E, IC3F, R17, R18, and C4, and the 
oscillation frequency is determined by the following formula. 

 
R17 has no direct effect on the oscillation frequency. It is calculated to be about 0.47 Hz which is about once 
every 2 seconds. C4 has a large capacitance, so I wanted to use an electrolytic capacitor, but a bipolar capacitor 
with no polarity was necessary. A large ceramic capacitor with no polarity can also be used. 

A 3-digit digital voltmeter displays and monitors the voltage of the BT2 sub-battery. 

 
The alarm buzzer to warn of low voltage on the sub-battery is a simple electronic buzzer that works as long as 
a 12 V voltage is applied. It is attached to the rear of the case with double-sided tape. 

The main components were inserted and soldered to a 72 mm x 48 mm universal board, as shown in the photo 
below. 
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The unit is housed in a 90 mm x 120 mm x 50 mm aluminum case. The wiring to BT1 and BT2 may carry a 
large current, so I used a slightly larger terminal board. The outer case was also made large enough to 
accommodate them, but there is no particular part that generates heat. 

 
The finished unit needs to be set up for voltage. Apply a 10.5 V that is for the end-of-discharge voltage to the 
BT2 terminals with a voltage regulated power supply. At this time, the unit's digital voltmeter should also read 
10.5 V. Adjust R9 to set it at the very edge where the DS2 LED will light up and the buzzer will start beeping. 

Adjustments related to BT1 are made by first connecting a 12 V battery or equivalent DC power supply to BT2. 
Connect a voltage regulated power supply with variable voltage to BT1. If 11.0 V is the voltage that separates 
BT1 and BT2, apply this voltage to BT1. Slowly rotate R4 to set DS1 LED to light and relay to turn OFF. 

When set up in this way, if the battery voltage drops during operation, the connection between the batteries is 
first disconnected, and then an alarm buzzer sounds to notify the operator if the sub-battery voltage has 
dropped to the end voltage. 

The front and rear panels are shown below. 

 
I think that when we operate the radio with this unit and the sub-battery, we can operate it without worrying 
about the vehicle’s battery running out. 

<Note> 
This article was originally published in Japanese as "Fun Electronics Projects" in the December 2019 issue of 
FB NEWS by the author and has been translated by the editorial department. 
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DDXG årsmøde 11. juni 2022  
Af OZ0J, Jørgen Rømming 
 
 
Her er en beretning fra Danish DX Group 50 års jubilæumsfest på Blommenslyst Kro 11. og (for nogen) 12. juni 
2022. 

 
Vi var 41 deltagere, og efter frokost kom OK2ZI, Karel og hans kone. OK2KI holdte er foredrag om S9OK DX-
peditionen fra efteråret 2021.  
 
Vi startede som sædvanlig kl. 10.45 (sådan da) og vi mindede de bortgåede medlemmer OZ1IKW, OZ1INN, OZ6EI 
og OZ8RW med et øjebliks stilhed.  
 
Valg af dirigent blev sædvanligvis OZ2JBC, Jørgen 

1OZ6OM, OZ6TW, OV7B med flere 

2 Bestyrelsen klar med dirigenten i midten 
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Derefter fik OZ1IKY, Kenneth ordet som formand, og jeg har plukket lidt ud fra hans beretning. 
 
 

Første DX-møde blev afholdt på Nyborg 
Strand (Ørbæk Kro) 5. juni 1971. det fejrede vi 
så sidste med at holde DX-møde nr. 50 d. 5. 
juni 2021.  
27. maj 1972 afholdt DDXG så stiftende 
generalforsamling, og den første bestyrelse 
var: 
Formand, OZ3PO 
Kasserer, OZ6MI 
Sekretær: OZ1LO 
Suppleant: OZ8KR 
Revisor: OZ1W 
 
Billeder fra første DX møde kan findes i OZ 
juli 1971 på side 306. Det er frit tilgængeligt på 
EDRs hjemmeside. Der er stadig 11 
medlemmer, der også blev medlem i 1972.  

 
På DDXGs hjemmeside (http://ddxg.dk/) findes en kopi af OZ3POs indkaldelse til DX-møde og vedtagelse af 
DDXGs første vedtægter samt den første medlemsliste, det har været muligt at finde.  
 
Kenneth nævnte lidt om de DX-peditioner og andre sjældne entities, der har været aktive siden sidste år, samt 
at de højere bånd nu er ved at åbne sig igen.  
 
Derudover nævnte Kenneth, at det ikke længere er nemt at finde et billigt sted at holde DX-møde. Indtil videre 
er 2 medlemmer sat i arbejde med at finde noget egnet i eller omkring Odense. Dagen er fastlagt til 3. juni 2023, 
så må vi vente på stedet. 
 
Båndlandelisten har nu været 100% elektronisk et stykke tid så vidt vides uden problemer. Kenneth mindede 
dog om, at bekræftede DXCC’er skal være bekræftet på papir QSL og/eller LoTW.  
 
Og så vente vi igen det med 60 meter og ingen DXCC status. ARRL har meldt ud, at de ikke har primær status, 
så det er derfor, at 60 meter ikke tæller til DXCC. Om det ændrer dig, når (hvis) den første US amerikaner får 
DXCC diplom, må tiden vise.  
 
Og så mindede Kenneth om, at ”vores bånd” kan være i fare, p.t. mest på VHF/UHF/SHF, så kald CQ på de bånd, 
så de også bliver brugt.  
 
Der blev også nævnt lidt om FT8 og visse stationer, der kører ubemandet. Og brug så båndede til andet en FT8, 
så resten af ”vores bånd” bliver brugt.  
 
Kenneth nævnte, at han ikke genopstiller næste år, så DDXG skal finde en ny formand. Emner er sikkert 
velkommen til at kontakte Kenneth eller en anden fra bestyrelsen, så DDXG også kan fortsætte mange år 
endnu.  
 
Formandens beretning kan i fuld længde ses på http://ddxg.dk/.  
 
 
Dernæst var det regnskabet, og det blev godkendt uden bemærkninger.  
Næste års kontingent blev uændret DKK 150 pr. år. 
 

3 Formandens OZ1IKY's beretning 

http://ddxg.dk/
http://ddxg.dk/
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Indkomne forslag: 
 
OZ1LO blev af den øvrige bestyrelse indstillet som æresmedlem af DDXG. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

                                                4 OZ1LO får overrakt æresmedlemsskab 

 
Valg til bestyrelsen: 
OZ1LO, Leif trak sig efter 50 år, bifald til Leif for de 50 år. 
OZ1ING, Henrik blev valgt som ny sekretær 
 
OZ1ACB, Allis blev genvalgt som kasserer for 2 år 
 
Under eventuelt var der følgende emner, som jeg lige vil fremhæve: 
 
Hjemmeside, database for QSL MGR (OZ7C). Ingen bruger den, OZ1IKY vil tale med OZ7C om nedlæggelse. 
 
OZ0J nævnte flytning af ”vores” myndighed fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og 
Infrastruktur. Dette er sket 7/6, og link til bl.a. radioprøver er rettet.  
 
OZ0J nævnte, at 4U1ITU lukker ned i nær fremtid grundet renovering af QTH. Varighed er p.t. ukendt. 
 
OZ0J redegjorde for ”reoldamen” og salg via Mobile Pay. Det anbefales, at man læser https://www.bdo.dk/da-
dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mobilepay-betalinger-udloeste-en-regning-for-bade-skat-og-
moms-1, da det også kan ramme danske radioamatører, der sælger på diverse loppemarkeder o.l.  
 
OZ7YY meddelte, at han havde meldt sig ud af EDR grundet juletest 2021 og en log, der blev behandlet forkert. 
Der var lidt kommentarer til forskellige ”konflikter” med EDR og radioamatører, og OZ4VW nævnte, at det ikke 
er et HB-anliggende. Der er nogle frivillige, der påtager sig opgaver på bedste vis. 
 
Hermed var generalforsamlingen overstået, og der var nu en kort pause, inden vi gik over til frokosten, som 
var buffet med diverse retter.  

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mobilepay-betalinger-udloeste-en-regning-for-bade-skat-og-moms-1
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mobilepay-betalinger-udloeste-en-regning-for-bade-skat-og-moms-1
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/mobilepay-betalinger-udloeste-en-regning-for-bade-skat-og-moms-1
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Efter frokosten uddelte OZ1IKY, Kenneth diverse vandrepokaler. Pokalerne gik til: 
 
SAC SSB: OZ4MD (OZ5DM tog den med, billede IMG_2562) 
SAC CW: OZ1IKY (billede IMG_2560) 
 
Båndlandelisten: 
Mixed: OZ4ADP 
CW: OV5O 
SSB: OZ1FHU 
DIGI: OZ9QW 
 
Derefter viste OZ0J ganske kort, hvordan man evt. kan komme på DXCC online tjekker via ARRLs hjemmeside, 
efter at ARRL har opgraderet sikkerheden på deres hjemmeside.  
 
Derefter var der foredrag med OK2ZI, Karel. Foredraget var om S9OK turen til Sao Tomé fra oktober 2021. Sao 
Tomé er en ø lidt vest fra Afrika ud for Ækvatorial Guinea og Gabon.  

 
 
Det var et fint foredrag, bl.a. fortalte Karel, at de ventede 2 måneder på licens, for at finde ud af, at der var betalt 
EUR 0,80 (80 cent) for lidt. Det blev fikset og licensen var derefter i hus på 1-2 uger. Indtil da havde man ventet 
et par måneder, hvor intet var sket.  
 
Karel listede de calls, de havde været aktive med siden 2012. Der er i øvrigt en dx-pedition på vej, hvis licensen 
kan komme i hus. DXCC skulle være mellem nr. 80 og 90 på most wanted listen.  
 
Du kan læse meget mere på https://www.cdxp.cz/ hvor også deres andre DX-peditons er nævnt.  

5Dagens foredragsholder OK2Zi, Karel 

https://www.cdxp.cz/
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OZ1RH, Palle berettede igen i år om hans contest QTH i Store Merløse.  
 
OZ2I, Henning berettede lidt om OZ50DDXG og eventen i 2022. Henning viste via SH5 programmet lidt statistik 
over kørte DXCC, bånd, mode, antal QSO’er med OZ50DDXG osv. osv.  

 
OZ4VW, Arne berettede en del om EDR, herunder lidt om fremtiden.  
EDR er med i ”Shapingthefuture” 
 
Dermed var DX-mødet slut, og dem, der skulle overnatte, fortrak til deres værelser, indtil der var den store 
”dinner” om aftenen.  
 

7OZ2I Henning 

6 OZ4VW Arne 
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Aftensmaden var en 3 retters menu, og vi var 22 til spisning. Kenneth holdt undervejs en tale om DDXG 
gennem 50 år, og jeg har plukket nogle få udvalgte ud her: 

 
1970-1971 
Starten var vist nok noget med at OZ3SK og OZ1LO, først på telefonen, der efter lå de lå på 3,683 MHz eller der 
omkring, ved 21 tiden, og videregav DX info fra de foregående dages QSO'er. Efter nogen tid kom der flere og 
flere til. Snakken gik ofte i lang tid. Det afstedkom bl.a. at OZ3PO m.fl. tog initiativet til det første DX møde, den 
5. juni 1971 
 
1973 
DDXG lægger stilen lige fra starten af. Man går ind i klagerne over den lange behandlingstid for DXCC 
ansøgningerne. Naturligt da det jo er et adgangskriterium. 
 
1988 
Jeg ved ikke om det lige er 1988, men det er her omkring at DX Clusteret holder sit indtog. Og jeg kan stadig 
huske balladen og larmen i det syd og Sønderjyske da Ib OZ9DR (SK) starter det første DX Cluster op her. Men 
nu til dags er der næsten ingen som kan undvære det. 

 
1995 
Her fandt jeg en kopi af 100 Most Wanted listen med et par desværre ulæselige noter. Der var så kun de øverste 
15 med for 1995: 7O, A5, VK0/H, 5A, VU4, FR/T, SV2/A, VK0/M, 3V8, ZL8, FR/G, TN, VP8/sg, VU7 og ZS8. 

Til sammenligning i 2022 ser den så sådan ud: P5, 3Y/B, FT5 Croset, BS7H, CE0X, BV9P, KH7/kure, KH3, 3Y/P1, 
FT5/X kergulen, FT4/G, VK0/M, YV0, KH4 og ZS8. 
 
 
2000 
I det her år kommer en lidt underlig sag på banen. European Radio Office (ERO) og 5P1ER kaldesignalet. 
Bølgerne går vist ret højt. Og det er ikke kun OZ7YY der er involveret, det er OZ1DHQ også. Sætninger som 
"korrupt vis tildelt" og "åbenbart forbeholdt Telestyrelsens 'venner' "  kunne man læse i dokumenterne. 
 
2002 
Støtte til, og ansøgninger fra,  DXpeditioner stiger stadigt. Vi er blevet kendte ude omkring som nogen der godt 
vil støtte nogen der gør i en fornuftig destination. I 2002 var der støtte til 30 call's. Af DX godbidderne i det år 
var f.eks. VP8GEO, XR0X, VP6DI, VK9/M, ZL7, CY0 

 
2007 
Det er året hvor der endelig åbnes op for OU, OV, 5P og 5Q kaldesignaler, omkring marts 2007. 
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2020 
COVID-19 er over os. Intet er som det var. Selvom det jo nok aldrig har været det nogen sinde. Det er også her 
hvor vi har diskussionerne om hvorvidt 60 meter og 6 meter skal med på Bånd Lande Listen eller ej. 
 
Den fulde tale om de 50 år kan læses på http://ddxg.dk/ 
 
Der kommer efter redaktionens deadline også et referat fra generalforsamlingen.  
 
Længe leve Danish DX Group 
 
 

 

  

http://ddxg.dk/
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OZ August 
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HAMRADIO i Friedrichshafen 
Af OZ0J, Jørgen Rømming 
 
 

HAMRADIO hamvention / messen i Friedrichshafen er Europas svar på 
Dayton, Ohio og absolut den største hamvention i Europa.  
 
HAMRADIO er tilbage efter 3 års ufrivillig corona pause (sidste messe var i 
2019), desværre i en lidt amputeret udgave i år. Friedrichshafen ligger i det 
sydlige Tyskland ved alpesøen Bodensee. Tager man med en færge over på 
den anden side, så er man i Schweiz.  
 
Rejse til Friedrichshafen kan ske med bil fra Danmark eller med fly og 
normalt leje af bil. Der var et år også nogle danske radioamatører, der tog 
toget, men det var vist ikke den bedste oplevelse. De har så vidt jeg ved ikke 
gjort det siden.  
 
 

Jeg har været til HAMRADIO nogle gange siden 
2008, og jeg har alle gange kørt frem og tilbage. På 
den måde er der også plads til noget af det udstyr, 
man altid køber med hjem. Køreturen fra Sjælland 
er på 1.100 – 1.200 KM hver vej (fra min QTH på 
Sydsjælland ca. 1.100 KM) via færgen Rødby-
Puttgarden. De fleste gange har jeg kørt alene med 
en overnatning omkring Hannover. Afrejse fra 
Danmark om onsdagen, og fremme torsdag 
eftermiddag.  
 
 
 
Flyver du derned, så er der jf. https://www.momondo.dk direkte fly fra København til Stuttgart, Zürich og 
München. Du kan også flyve til Friedrichshafen med en mellemlanding i Frankfurt.  
 
Der er mange muligheder for overnatning, og https://www.booking.com og https://da.hotels.com kan være en 
hjælp. Der er i øvrigt for enhver pengepung, og du møder sikkert andre radioamatører, der hvor du bor. Der er 
også nogle muligheder for camping på diverse campingpladser i området.  
 
Hjemmesiden https://www.hamradio-friedrichshafen.com indeholder mange gode oplysninger omkring, 
hvem der kommer af udstillere, brochure, diverse foredrag og meget mere. Der er også information om, 

Fotograf, OZ0J Jørgen 

https://www.momondo.dk/
https://www.booking.com/
https://da.hotels.com/
https://www.hamradio-friedrichshafen.com/
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hvordan man kommer til messen både i bil og med gratis shuttle bus fra centrum. Hjemmesiden har også 
nogle links til overnatning.  
 
Det er også på hjemmesiden, at du med fordel kan købe både entrebillet og parkeringsbillet og printe det hele 
hjemmefra. Der er i øvrigt lidt rabat ved at købe billetten online, og du slipper for at stå i kø for at købe billet. 
Pile-up’en ved indgangen den første dag er i øvrigt stor, selv om du har købt billet hjemmefra. Her finder man 
for alvor ud af, at man ikke er alene med sin hobby.  

"Den danske delegation" Fotograf OZ0J 

HAMRADIO var i år lidt af en skuffelse, hvor der især manglede de store tyske forhandlere såsom Wimo, UKW-
Berichte, Difona, DX-Wire og Hofi (Fritzel antenner). Der manglede også lidt forskellige landsforeninger fx 
JARL og andre interesseorganisationer.  
 

 
 

 ICom stand, fotograf OZ0J 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   August 2022, 3. årgang, nummer 7. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August 2022                                                                                                                                                                                       20 
 

Brugtmarkedet lignede sig selv med alt hvad man helt sikkert ikke behøver at slæbe med hjem. Personligt 
synes jeg, at en del af det er fra en svunden tid, og man skulle måske overveje at køre det på genbrugspladsen i 
stedet. Af de mindre interessante ting for en radioamatør var fx en grammofon med tragt og salg af 78 
lakplader. I år var der knap så mange dreje- og trykknaptelefoner til fastnet (dem fra 70’erne og 80’erne), de har 
ellers været ”populære” tidligere.  

                          Diverse loppemarkeds fund, fotograf OZ0J 

 
Bespisning sker på det udendørs areal, der er mellem hallerne A og hallerne B. arealet er delvis overdækket af 
parasoller. Pile-up’en her er også enorm, især ved de normale spisetider. Der er heldigvis lidt at vælge imellem, 
og man bør have nogle EUR med til betaling, også selv om de modtager kort.  

 
Og så er der nogle danskere, der tager til den årlige Bavarian Contest Club (BCC) dinner. Den skal man tilmelde 
sig og gerne betale hjemmefra (og i god tid) på http://www.bavarian-contest-club.de/ Der er normalt noget 
information nogle uger før HAMRADIO. ”Dinner” er en buffet, og vi var i år 240 gæster fra 34 lande. Pile-up’en 
til buffeten var konstant, og det tog lidt tid at få fodret os alle af. Man kan læse lidt om BCC og HAMRADIO på 
http://www.bavarian-contest-club.de/news/BCC-Rundbrief-HAM-Radio;art26,2542 Der ligger en PDF fil, som 
kan downloades. Bemærk at teksten er på tysk.  
 

Bespisnings området, fotograf OZ0J 

http://www.bavarian-contest-club.de/
http://www.bavarian-contest-club.de/news/BCC-Rundbrief-HAM-Radio;art26,2542
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Vejret er ofte til den bedre side sidst i juni, og det er ikke ualmindeligt, at man kan gå i short og T-shirt el.l. i år 
var det omkring 30 grader et par af dagene, så det var næsten en befrielse at gå i messehallerne, hvor det var 
køligere.  
 
Det kan anbefales, at du tager nogle EUR med i kontanter. Dels er det de færreste steder på brugtmarkedet, der 
tager imod kreditkort, og dels er der konstant en pile-up ved pengeautomaten i messehallen.  
 
HAMRADIO i Friedrichshafen er planlagt til fredag d. 23. juni til søndag d. 25. juni 2023. Søndagen i år var der 
ikke rigtig noget ved, men det kan ændre sig næste år.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lille udsnit af stande, Fotograf OZ0J 
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Alle foto er taget af OZ0J Jørgen Rømming 
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Opdateringer i TQSL (LoTW software) 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Med de seneste opdateringer til TQSL er der kommet et par praktiske funktioner i forhold til tidligere. 
 
Når du bestiller et certifikat til et ekstra call, så kommer denne boks op 
 

 
 
Her kan du nu vælge, om det nye call skal med i din eksisterende konto på https://lotw.arrl.org, eller om du vil 
have en ny konto med eget login og kodeord. 
 

https://lotw.arrl.org/
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I forbindelse med upload af QSO’er til din LoTW konto via TQSL, så kommer dette billede nu frem. Har du flere 
certifikater at holde styr på, så er det her især en hjælp.  
 
Hvis du uploader dine QSO til LoTW via et logprogram, så vil du formentlig ikke se denne besked. 

 

 

 

Nyt Ministerium 
OZ6VG, Vagn  
Nu skal danske radioamatører igen til at huske (og bruge) et nyt navn. 
Pr. 7 juni 2022 (i tirsdags) er myndigheden på radioamatørområdet overgået 
fra 
Energistyrelsen 
til (det mundrette  navn) 
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 
  
Den nye styrelses hjemmeside er https://sdfi.dk/ 
Området vedr. radioamatører kan ses her https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer- 
  
Du kan se en omtale af skiftet her https://sdfi.dk/om-os/nyhedsrum/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/nyt-
navn-nye-opgaver-og-nye-medarbejdere 

 

 

 

https://sdfi.dk/
https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-
https://sdfi.dk/om-os/nyhedsrum/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/nyt-navn-nye-opgaver-og-nye-medarbejdere
https://sdfi.dk/om-os/nyhedsrum/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/nyt-navn-nye-opgaver-og-nye-medarbejdere
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Firefox giver udfordringer 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Firefox er i starten af juli 2022 kommet med version 102, og den har i den grad givet problemer verden over. 
 
Mozilla Firefox, som det korrekt hedder, har altid virket hurtig og stabil, og jeg har brugt den browser i rigtig 
mange år. Dog har jeg for flere år siden skrottet Firefox til medarbejdersignatur med nøglefil, da Firefox har 
drillet med at logge på. Medarbejdersignatur udgår senere i år og erstattes af MitID Erhverv, og det bliver 
spændende, hvor mange problemer, det kan give. Det var lidt uden for emnet, men har du medarbejdersignatur 
til din forening, så husk at følge med omkring skift til MitID Erhverv. Jeg skal nok vende tilbage om dette 
emne, når jeg ved mere. 
 
Tilbage til version 102.x og de problemer, som Firefox har fået sat i værk. Du tjekker din version af Firefox via 

 
 
Kan du ikke se menulinjen i toppen, så tryk på ”Alt” knappen.  
 

 
 
Fejlen i Firefox version 102, er at den for visse brugere (men ikke alle) smider filtypen væk ved download. Jeg 
fandt fejlen, da jeg skulle hente filen ”lotwreport” fra lotw.arrl.org/ med version 102.0.1 hed filen nu ”lotwreport” 
uden filbetegnelse, hvor den tidligere hed ”lotwreport.adi”. Filen er i øvrigt ikke ændret, det var kun ”.adi”, der 
manglede.  
 
Udfordringen med den fejl er, at logprogrammerne ikke længere kan genkende ”lotwreport” som en ADIF fil, og 
så kan filen ikke læses ind. For at omgås fejlen kan du downloade filen ”lotwreport” i Edge eller Chrome, hvor 
filtypen kommer med ned.  
 
Det har vist sig, at fejlen også påvirker andre programmer, hvor filtypen ikke kommer med ned ved download. 
Fejlen er rettet i Firefox version 103, i hvert fald i en betaudgave. Den nye version 103 forventes at komme sidst 
i juli eller starten af august.  
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Kalender for danske radioamatører 
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR) 
 
 
Kommende certifikatprøver for radioamatører 
Følgende prøvesteder kendes p.t.: 
 
20. august 2022, kl. 11.00, EDR Frederikssund 
Tilmelding sker via https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-  
BEMÆRK NYT LINK – og ja bindestregen til sidst skal med, ellers virker linket ikke 
 
Danske arrangementer 
 
Foredrag om Clublog 
OZ0J holder foredrag om Clublog som følger: 
Dato: 9. august, EDR Kalundborg, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz1klb/ 
Dato: 22. september, EDR Birkerød, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz5bir/ 
 
Loppemarked, EDR Frederikssund 
Dato: 20. august, se mere på https://www.edr.dk/events/loppemarked-oz6frs/  
 
Foredrag om Standbølgeforholdet – fup eller fakta? Del 2 
OZ7S, Sven holder foredrag i EDR Birkerød 
Dato: 8. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-
del-2-oz5bir/ 
 
Foredrag om udenlandske HAMVENTIONS 
OZ0J holder foredrag i EDR Kalundborg 
Dato: 27. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/  
 
EDR Temadage, DYI projekter 
Dato: 8. oktober, EDR Herning 
Dato: 15. oktober, EDR Frederikssund 
Se indlæg fra EDR i dette nummer og mere på https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-
med-nye-datoer/  
 
EDR Områdemøder, dato og QTH er: 
5. oktober, EDR Ringsted 
6. oktober, EDR Ballerup 
10. oktober, EDR Mors-Northy 
12. oktober, EDR HQ 
26. oktober, EDR Herning 
Se indlæg fra EDR i dette nummer 
 
Amatør Træf Fyn 
Dato: 6. november 2022, detaljer følger senere 
 
Repræsentantskabsmøde i EDR 
Dato: 19. november 2022, detaljer følger senere 
Dansk Vinter VHF dag 
Dato: 14. januar 2023, detaljer følger senere 
 
Pølsemøde, Ringsted VHF/UHF repeater 

https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz1klb/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/loppemarked-oz6frs/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-2-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-2-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/
https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-med-nye-datoer/
https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-med-nye-datoer/


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   August 2022, 3. årgang, nummer 7. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

August 2022                                                                                                                                                                                       29 
 

Dato: 28. maj 2023, detaljer følger senere 
 
 
Udenlandske HAMventions 
Indtil videre er jeg stødt på disse arrangementer i udlandet (med forbehold for aflysninger): 
 
 
DX-match – DX møde i Jönköbing 
2. september (aften) til 4. september (frokost) 2022 
Detaljer på https://dxmatch.sk7ax.se/ 
 
UKW-Tagung, Weinheim 
9. september til 11. september 2022 
Detaljer på https://ukw-tagung.org/  
 
FUNKtag, Kassel 
15. april 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/  
 
Dayton HAMvention 
19. maj – 21. maj 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/  
 
Hamradio Freidrichshafen:  
23. juni til 25. juni 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen-2/ 
 
Følg med på de nævnte links for evt. aflysninger, ændringer m.v. 
 
 
Har du en begivenhed, der vil interessere danske radioamatører, så send en e-mail til kalender@edr.dk 
Kalenderen findes på https://www.edr.dk/kalender-full/ og opdateres i det omfang, jeg får/finder 
informationerne.  

 

LoTW problemer 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Der har siden 22. juli været lidt problemer med LoTW hjemmesiden, TQSL upload m.v. I weekenden var det 
netværket hos ARRL, der var gået ned, og siden har bl.a. køen med upload af LoTW filer været længere end 
køerne på de tyske motorveje her i sommer.  
 
ARRL HQ er i gang med at udbedre fejlene. Får du fejl med upload af logs, login m.v. så ”klap hesten” og prøv 
igen om et par dage.  
 

 

 

 

 

https://dxmatch.sk7ax.se/
https://ukw-tagung.org/
https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/
https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/
mailto:kalender@edr.dk
https://www.edr.dk/kalender-full/
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Ræve-march er det nye sort på Sjælland 
OZ5NW Niels Weiglin 

I radioklubben OZ8NST i Næstved ligger radioamatørerne ikke på den lade side. 
I 2022 skal medlemmerne nemlig ikke bare hver især flikke en modtager sammen, der skal også spadseres 
rundt i den sydsjællandske natur i jagten på rævesenderen. 

Efterårets klubprojekt i Næstved-afdelingen bliver at bygge en håndholdt ræve-modtager. Der er lagt 
printplader og nødvendige komponenter i små poser, mekanikken er på plads med indbygningskasser, 
antenner og batterier. Medlemmer og andre, der ønsker at deltage, skal slippe et symbolsk beløb for 
komponenterne, der havner ubeskåret i klubkassen.  

Fælles projekt med klubaftener 
Der er naturligvis lavet vejledninger, men folkene bag projektet arrangerer også fælles klubaftener med råd, 
tips og tricks, hvor medlemmerne kan medbringe loddekolbe og værktøj, så alle - øvede som uøvede 
loddekyndige - kan komme i hus med projektet og få en succesoplevelse. 
Det er klubbens formand István Zarnóczay - OZ1EYZ, der er idémand bag konceptet. Hans vision om at skabe 
aktiviteter og få klubbens radioamatører ud og motionere på stier og landeveje med selvbyggede 
rævemodtagere ser ud til at blive en realitet. István har lagt print ud, udarbejdet udførlige byggeanvisninger og 
har i samarbejde med et par lokale radioamatører samlet alle de stumper, der skal til for at bygge foreløbig 10 
rævemodtagere. Når byggefasen er overstået, så skal der arrangeres ræve-marcher i lokalområdet eller måske 
også længere væk. Mon ikke det også ender med socialt samvær og en pindemad eller to? 

Nyt liv i kludene 
Som mange andre klubber nok også har bemærket, så har den nyligt overståede pandemi ikke gjort noget godt 
for aktiviteterne i klubarbejdet. Men Næstved-klubben, der ved den seneste generalforsamling valgte at 
genindtræde som medlem af EDR, vejrer morgenluft i klublokalerne med nye medlemmer og lyst til flere 
aktiviteter. Ræve-modtageren er et godt eksempel på dette og det ikke den eneste aktivitet, der er i støbeskeen 
i den sjællandske klub.  
I juni besøgte klubben Lolland Falster Airport. Det var et socialt arrangement for medlemmer med påhæng. 
Selskabet fik en god oplevelse, blev klogere på flyvning og kommunikation i Danmarks luftrum og sidst men 
ikke mindst var der også mulighed for en flyvetur. 
Der planlægges andre sociale arrangementer men selvfølgelig også byggeprojekter, foredrag, antenne-
udvikling og meget mere. Du er også velkommen i Næstved Radioklub. 
https://www.oz8nst.dk  

 

https://www.oz8nst.dk/
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Velkommen til EDR’s august klumme. 
 

Vi håber I har nyt jeres sommerferie. Siden sidst har EDR bidraget til Spejdernes Lejer 2022 (SL2022) i Hedeland ved 

Roskilde, med promotion via OZ5ESB’s flotte trailer og økonomisk støtte til byggesæt til elektronikinteresserede 

unge spejdere. Formanden OZ4VW, Arne har været på besøg på Spejdernes Lejr, dette besøg var meget positivt. 

Spejderne er interesseret i et maget tættere samarbejde med EDR omkring fremadrettet ungdomsarbejde, der kan 

give flere aktive unge radioamatører. Den gyldne mulighed har HB tænkt at tage imod med kyshånd. Derfor kan I 

godt regne med at spejderbevægelserne får en mere fremtrædende plads i billedet af EDR fremad. Allerede inden 

SL2022 havde EDR’s hovedbestyrelse besluttet at danne en JOTA-JOTI-interessegruppe for spejderne. Dette bliver nu 

fulgt op af ”ansættelsen” af to ungdomskoordinatorer med opgaven at have kontakten i dagligdagen til spejderne. 

Målet er at få amatørradio til at fylde mere blandt unge ad den vej. I kan sikkert også forvente at Spejderne viser sig 

ved det kommende ATF, så vi også kan lære noget om og af dem. 

EDR´s flag har også været til tops på EDR Sommerlejren i Vestbirk i uge 28. Der var mange forskellige arrangementer 

og stor tak til deltagere og dem der planlagde ugen. Vi håber de har mod på en gentagelse næste år, 

August måned er også valgmåned i EDR. Der er brugt en masse energi i EDR’s HB, for at sikre at alle dokumenter 

inklusive stemmeseddel er korrekt, så valget kan forløbe uden problemer. I kan finde en masse informationer om 

RM-valgets kandidater på: https://www.edr.dk/elementor-43352/  

Mange kandidater har brugt lidt tid på at beskrive deres visioner for fremtidens EDR – Tak for det. Så kære læsere 

brug lidt tid på at se hvad kandidaterne i jeres region, mener er vigtigt for fremtidens EDR, der kommer sikkert flere 

præsentationer indenfor de nærmeste dage. 

Har I lyst til at debattere med nogle af kandidaterne, eller give udtryk for jeres egne holdninger kan I gøre dette på 

EDR’s forum: https://edr.dk/forum1/index.php under emnet ”Valg til repræsentantskab 2022”. 

Har i IKKE adgang til forum et dette nemt at få via linket på forsiden af forum. I kan ikke umiddelbar benytte jeres 

EDR-login, men skal oprette et på forum. 

Vi håber I vil benytte muligheden for at komme til orde, da ris og ros vil blive taget med som læring ind i fremtidens 

EDR. 

EDR-medlemmer: Husk at STEMME! 

Resultatet at RM-valg 2022, vil blive annonceret på EDR.dk og Facebook d. 6. september sidst på dagen. 

Sensommeren vil også byde på andet end valg. Der er sat efterbrænder på at få leveret på digitaliseringen af EDR. 

Målet er at alt er oppe i drift ultimo oktober 2022, hvor økonomisystem er 100% på plads og EDR’s fremtidige 

hjemmeside ”EDR-community” er godt på plads. Der vil på sidstnævnte ske løbende opdateringer og tilføjelser for at 

give alle danske radioamatører den bedste oplevelse på en moderne og tidssvarende internet platform. 

En anden vigtig sag er forsvar af vores frekvensbånd (som vi har til låns). Her bliver skæbnen for vores 23cm bånd 

sikkert besejlet på møder i september 2022, pt. er det ikke helt klart hvad der kommer til at ske om vi mister båndet, 

eller kan nøjes med væsentlige begrænsninger. EDR håber og arbejder på det sidste, da vi med sikkerhed ikke kan 

bevaret alle 60MHz på grund af potentielle forstyrrelser af navigationssystemer som GPS, Galileo mv. Vi vil informere 

mere når vi kender myndighedernes eksakte holdning. 

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture  

Som er IARU region1’s ”fancy” titel på det fælles moderniserings og overlevelses projekt for 

medlemsorganisationerne i IARU region1, kommer I til at se meget mere til fremad. #shapingthefuture er egentlig 

ikke ”fancy” men et godt moderne udtryk, som vækker genkendelse hos de yngre generationer, derfor er valget god 

moderne kommunikation, som vi alle bør tage imod med kyshånd. 

https://www.edr.dk/elementor-43352/
https://edr.dk/forum1/index.php
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Derfor vil I kunne se og følge os på alle sociale platforme, som Facebook, Instagram, Linked-In og Twitter mfl. Og 

hvorfor så det? Tjoh! undersøgelser og praktisk erfaring fra andre Nordeuropæiske lande viser at aktiv 

tilstedeværelse på sociale platforme medfører positiv medlemstilgang som kan eliminere tidligere tiders kalkulerede 

medlemsafgang (naturlig) ved at have én vare på hylden! Et medlemsblad kun for medlemmer. 

På samme måde må vi som medlemsorganisation i IARU, gøre en dyd af at følge deres anvisninger og råd om 

modernisering, helt på samme sæt og vis som var det båndplaner. Ellers vil EDR ikke have en fremtid. Det skal EDR 

have for at være til stede i bl.a. forsvaret af vores frekvenser og al anden kontakt til de overordnede nationale 

myndigheder. Vi skal de huske at vi repræsenterer ALLE danske radioamatører! 

I vil også nu kunne gøre brug af EDR’s antenneudvalg til rådgivning INDEN I starter en proces omkring opstilling af 

antenner på jeres QTH. Når forfatteren skriver INDEN, er det simpelthen fordi mange antennesager tabes på gulvet 

og enden med et NEJ fra myndighederne, hvis der opsættes noget uden tilladelserne, er på plads. 

Antenneudvalget kan kontaktes på: antenner@edr.dk mail hertil havner hos sekretæren som sørger for fordeling til 

udvalgets medlemmer, som derefter kontakter jer om jeres sag. 

Husk også at gode ideer er meget velkomne, sammen med ris og ros, alt dette kan leveres til sekr@edr.dk som vil 

bringe jeres inputs videre på HB’s møder. 

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael 

 

Fremtiden kommer ikke af sig selv! 
#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture 

 

Kom med ombord!  

Hvis du vil være med til at fastholde den rejse EDR startede i november 2020. 

• Hvis du mener vi skal udvikle og forynge EDR 

• Hvis du vil være med til at forsvare vores spektrum 

• Hvis du vil være med til af forbedre vores forhold ift. antenneret og støjbekæmpelse. 

• Hvis du vil være med til at forbedre vores uddannelse og viden. 

 

Jo flere vi er, jo stærkere er vi! 

 

 

 

 

 

 

mailto:antenner@edr.dk
mailto:sekr@edr.dk
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CW kursus i OZ8NST, EDR Næstved 
 
OZ8NST, EDR Næstved starter CW-kursus for begyndere tirsdag d. 23. august kl. 19.30 i klubbens lokaler. OZ0J, 
Jørgen har tilbudt at være CW lærer. 
 
Kurset er gratis for alle, men der er følgende krav til deltagerne: 
 
En Windows bærbar PC med headset eller hovedtelefoner, der passer til PC 
Blyant, kuglepen eller andet skriveredskab  
 
Derudover skal du hente den fulde version af OZ1IVAs morseprogram på 
http://www.hamradio.dk/oz1iva/cw/index.html Installation og opsætning klarer vi på første kursusaften 23. 
august.  
 
Tilmelding til OZ0J Jørgen på oz0j@oz0j.dk senest d. 21. august 2022. 
 
P.S. har du en bærbar til Apple IOS eller Linux så er du også velkommen til at deltage. Jeg har også lektioner 
som lydfiler. 
 
 

 

 

 

 

http://www.hamradio.dk/oz1iva/cw/index.html
mailto:oz0j@oz0j.dk
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