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- 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 
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Redaktionen skriver:  
 

Februar 2023 
 

Så synger vinteren på sidste vers, næste gang er det forår      Jo vi går lysere tider i møde, Både rent 
bogstaveligt, men også hvad angår økonomien, Inflationen falder, El priserne er rimelige lave, og varme 
udgifterne blev trods alt ikke så slemme som alle frygtede i efteråret. Nå men lidt malurt i bægeret, vi kan jo 
risikere at kong vinter vender tilbage i februar, ikke at der er noget der lige nu tyder på det, men man ved 
aldrig. 

Et andet sted, hvor det måske ikke se så lyst ud, er arbejdet med at rede diverse frekvensbånd i Internationalt 
sammenhæng. Jeg ved at EDR kæmper indædt for at rede 23cm båndet fra at blive overdraget til kommercielt 
brug. Det er måske et arbejde som rigtig mage radioamatører i Danmark, ikke rigtig er klar over foregår. Men 
uden at skulle foregøgle noget, så ville frekvensområdet som de Danske radioamatører har til rådighed, være 
kraftig begrænset på nuværende tidspunkt, hvis det ikke havde været for EDR. Der foregår hele tiden et stort 
stykke arbejde med at bibeholde vores frekvenser. Mange tænker nok, ”hvad kan lille EDR gøre ved det”, og det 
er for så vidt nok også rigtig, EDR kan ikke gøre ret meget uden jeres hjælp! For det første er det vigtig at alle 
frekvenser bliver brugt og det gælder i særdeleshed de højere frekvenser, der er ikke særlig meget trafik på 
frekvenserne over 70CM. Noget af det første som EDR bliver mødt med fra myndighederne, er ”jamen i bruger 
jo ikke disse frekvenser alligevel” Så for overhovedet at få myndighederne til at lytte, er et klart signal om at 
frekvenserne skam bruges. Det næste er at hvis du virkelig vil støtte op om arbejdet med at bibeholde 
frekvenserne, så meld dig ind i EDR (hvis du ikke allerede er medlem) Det er jo desværre sådan at det p.t. ikke 
er en særlig stor del af de danske radioamatører der er medlem, så det kan være lidt svært for EDR at sige at 
”vi varetager alle danske radioamatørers interesser” når det desværre er et fåtal der er medlem. 

Så en opfordring fra RDE-Posten til alle danske radioamatører om at blive medlem af EDR. Prøv at tænke på 
EDR som en fagforening for radioamatører. Jeg er rimelig sikker på at de fleste af jer læsere aldrig kunne 
drømme om ikke at være medlem af en fagforening! Så det burde også gælde for EDR.  
EDR er for ”alle danske radioamatører” og det burde være en selvfølge! 

Og nu til noget helt andet: 
Jeg faldt lige over denne lille youtube video, fra ISS omkring brugen af Ham radio fra rumstationen, en rigtig 
fin beskrivelse af hvordan den fungerer fra en crew member ombord på ISS. Samtidig er der også lige en lille 
rundtur på stationen 

https://www.youtube.com/watch?v=h73EYcyszf8&t=169s 

 

Kan I have en rigtig god og radioaktiv februar 

 

Redaktionen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h73EYcyszf8&t=169s
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D60AE - den udskudte og næsten aflyste DXpedition 
af OZ1IKY Kenneth Hemstedt 

 

 

Billede1: Vores DXpeditions-banner. 

 

Oprindeligt var turen planlagt til januar/februar 2022, men vi kom først af sted i oktober 2022. Det var der en 
del gode grunde til. Den første og mest åbenlyse var COVID-19. I november 2021 begyndte man stille og roligt at 
lukke Verden ned igen. Smittetallene steg igen overalt. Epidemien var igen i fuld gang. Den anden grund var 
vores rejserute og mellemlandingspunkt i Addis Ababa, Etiopien. Det eneste flyselskab, der havde både en 
fornuftig rute og pris, var Ethiopian Airlines. Der var imidlertid nogle lidt uheldige nyheder om et lurende 
oprør, og muligheder for en mere eller mindre fuldskala borgerkrig. Da både det franske, tyske, danske og 
schweiziske udenrigsministerium frarådede enhver rejse til Etiopien (og endda gennemrejse), så måtte vi 
træffe nogle lidt svære beslutninger. Vi havde jo allerede betalt et pænt stort depositum både til flybilletterne 
og til hotellet på Comorerne. Faren for et udbrud af både COVID-19 og væbnede uroligheder gjorde, at vi alle 
mente, det nok var bedst at se tiden lidt an. Vi udskød projektet. 

 

Hen over foråret havde mange af os nok lidt glemt alt om D6-projektet og havde afskrevet de penge, vi havde 
skudt ind som depositum i projektet, men kort tid efter ”HAMRADIO 2022” i Friedrichshafen kom der 
pludseligt liv i projektet igen. En DXpedition til Comorerne (D6) var nu alligevel inden for rækkevidde. Det 
samlede budget lød på omkring 27.000 EUR, altså lidt over 200.000 danske stålfaste kroner for hele 
herligheden. 

 

D60AE Teamet 

Der var lidt udskiftning i forhold til den oprindelige holdliste, da ikke alle havde mulighed for at deltage på det 
tidspunkt, som nu var målet for DXpeditionen. Da jeg havde skiftet arbejde i mellemtiden, var en rejse på 14 
dage i oktober ikke længere et problem. Et par af de trofaste DIGI-operatører var ikke med, desværre. Til 
gengæld var der for en gangs skyld rigeligt med CW-operatører. Noget man ellers ikke er vant til i nyere tid. På 
SSB havde EI9FBB Dave og EI5GM Jeremy meldt sig til. F5NTZ Xavier og ON7RN Eric var også med igen. Eric 
havde endda været med på D68CCC-turen i 2018. Det var en glædelig nyhed, og for mig et glædeligt gensyn. 
Der var igen et par nye folk med på holdet: F8GGV Misho og F8EFU Philippe samt HB9GWJ Olivier, vores QO-
100-mand. F5AGB Bruno kendte jeg i forvejen fra F6KOP og forskellige contester (TM1A), som jeg havde været 
med til. Det var faktisk et godt og stærkt hold, viste det sig. Vi kom rigtig godt ud af det med hinanden, hvilket 
jo ikke altid er en selvfølgelighed. 
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Billede 2: D60AE Operator Team. 

 

Teamledelsen var igen F4AJQ Frank og F1ULQ Jean-Luc. F2DX Patrick var igen manden med kamera(erne). 
Han havde fået rigtig meget nyt legetøj, siden vi havde været i Betlehem (E44CC). Der fløj næsten konstant en 
lille drone rundt og holdt øje med os. 

 

Alt udstyret var igen blevet samlet og vedligeholdt (samt udbygget) af de trofaste folk fra F6KOP-klubben i 
Provins. Både radioer, PA-trin, antenner og kabler. Ja - mange glemmer, hvor stort et arbejde det faktisk er, 
men spørg blot dem i din egen lokalafdeling, der holder styr på Fieldday-grejet. Så skal du bare se og høre, 
hvad det jo nok alligevel koster af tid og penge at holde gang i det udstyr. Husk på, at en DXpedition jo reelt set 
"bare" er en Fieldday-contest-tur, der varer noget længere end en HF-Fieldday weekend - og som kræver lidt 
mere rejseaktivitet frem og tilbage med alt udstyret. 

 

 

Billede 3: D60AE-materialeklargøring hos F6KOP ”Radio Club de Provins”. 
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"Land und Leute", og hvad der ellers er af ting, som man bør vide 

Comorerne har været kendt af araberne siden det 2. århundrede efter Kristus. Området fungerede som 
handelsstation og terminal for slaver og krydderier samt andre handelsvarer. Egentlige større bebyggelser 
kom vist først i det 6. århundrede. Selv efter, at europæerne fik kendskab til øerne i det 16. århundrede, 
fortsatte handelsaktiviteterne lystigt. Fra 1843 og frem til 1909 var det en fransk koloni, der i 1947 fik status 
som oversøisk territorium. I 1964 fik man selvstyre, og efter en folkeafstemning i 1974 fik man i 1975 
selvstændighed. Mayotte valgte dog at trække sig ud og atter blive en del af Frankrig. 

 

 

Billede 4: Comorernes flag. 

 

I hele perioden siden 1975, har der imidlertid været ikke mindre end 20 politiske kup. Selv siden 
forfatningsændringen i 1992 har der fortsat været uroligheder i baglandet. I 1996 blev Mohamed Taki 
Abdoulkarim valgt til præsident, og han indførte en islamisk forfatning og gjorde landet til et teokrati 
("gudsstyre"). Religionsmæssigt er man overvejende muslimske på Comorerne, men du kan sagtens købe en 
kold øl, der bare koster en del mere, end man er vant til. Det kaldes religiøs afgift og er genkendelig fra andre 
lande med muslimsk grundlag for regeringsformen. Der lever omkring 900.000 mennesker på de 3 øer 
tilsammen. Det hele fylder lidt over 2.000 km2, og som man kan se på landkortet, så ligger det mellem det 
afrikanske fastland og Madagaskar. Hovedstaden hedder Moroni og ligger på den store af øerne. Det var også 
her D60AE holdt til. 

 

Billede 5: Comorerne, langt fra Danmark. 
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På grund af alle urolighederne og ustabiliteten har det været svært at tiltrække udenlandske investorer. Man 
er stort set overladt til sig selv og sit landbrug. Det passer godt ind i billedet af den fattigdom vi så, hver gang 
man bevægede sig uden for hotellets port. Ikke, at jeg følte mig utryg, men det var ret tydeligt, at der ikke var 
mange penge at rutte med. Til gengæld var folk flinke og venlige - men ikke påtrængende, som man oplever 
det andre steder. Det satte tingene lidt i perspektiv. Fik man ikke skidt samvittighed over at være der? 
Alternativt var der en del mennesker, som ikke havde fået nogen løn, eller havde kunnet sælge deres 
landbrugsprodukter til hotellet. 

 

Man dyrker (ud over alle de kendte grønsager) også majs, kakao, ris, maniok, kryddernelliker, vanilje, kaffe, 
sisal og kopra. Man har også gang i mange slags blomster til fremstillingen af parfume. Ris er faktisk så vigtig, 
at det har sit helt eget ministerium! Store dele af landbrugsarealerne går dog tabt på grund af erosion. Jorden 
er stort set sort lavasten, et basalt-agtigt materiale, og den slags er meget porøst. Oven i det kommer de store 
fåre- og gedeflokke samt manglende kendskab til, hvordan man kunne dyrke jorden bedre. Det virker nemlig 
som om, at det kun lige er de øverste få par centimeter, der er jord. Lige nedenunder kommer så den sorte 
lavasten igen. Menuen på hotellet var et skifte mellem får, ged, kylling og fisk, men lækkert og godt tilberedt. 
De friske grønsager i salatskålene var også hel klart lokale grønsager - skyllet i vandhanens vand... 

 

 

Billederne 6a til 6f: Et par indtryk fra Moroni. 

 

 

Billederne 6g til 6i: Lige uden for porten, lokal badestrand og tusind år gamle muslinger fanget i lava. 
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På hovedøen Grande Comore (Njazidja) er der stadig en lidt aktiv vulkan - Mount Karthala, 2.361 meter høj. Der 
er ikke rigtig nogen sandstrande, som vi kender det, og dem vi så, skulle man betale pænt for at komme ind 
på. Nok fordi sandet var hentet ind langt væk fra. Der er kun regnskov på de øverste skråninger, da den porøse 
basaltjord ret hurtigt dræner overfladevandet væk. Der er godt nok grønt, men det skyldes nok mere, at det på 
grund af det tropiske klima regner en del. 

 

Ja - tropisk var det jo, med den dertilhørende høje luftfugtighed. Hvis man ikke ville lide under aircon-luften, 
var det bedste tilflugtssted nede ved vandet, hvor der altid var en lille smule vind. Jeg oplevede, at det regnede 
2 til 3 gange om dagen, mens vi var der. En gang omkring middagstid, først på aftenen og så på et eller andet 
tidspunkt om natten. Ikke stille regn, men sådan rigtig regn i stride strømme. 

 

 

Billede 7a og 7b: Det regner ”en lille smule” indimellem (7b er ikke sløret, det er regn). 

 

Med til fortællingen om ”Land & Leute“ hører også stoltheden over deres fodboldhold (nationalholdet). Lige 
ved siden af hotellet ligger (ud over FN's specielle lille afdeling) deres næsten helt nye nationalstadion, og 
hotellet var åbenbart også tilholdsstedet, når de trænede. Der var 3 til 4 dage, hvor hotellet var lige så 
oversvømmet af fodboldspillere og deres logistikhold, som der var radioamatører. Så på det punkt ligner vi 
nok alle hinanden, uanset hvor man er på jordkloden. 

 

 

Billede 8a og 8b: Deres nationalstadion. 
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Hvorfor er det lige, det hedder "at rejse er at leve"? 

Jeg startede den 5. oktober lidt over middag fra Københavns Lufthavn og var først fremme dagen efter om 
aftenen. Så der var (give-n-take) lidt over 24 timer fra København og ned til Moroni på Comorerne. København 
til Paris er kun behagelige små 2 timers flyvning. Det var så CPH til CDG - AF1851. Så kom mødet (og gensynet) 
med alle DXpeditions gutterne i Paris CDG. Der gik lidt tid, inden alle var der - noget med togstrejke og 
problemer. Derfra med ET735 til Addis Ababa i Etiopien som første mellemstop CDG-ADD. Det er en lille 
flyvetur på en 6 til 7 timer. Lige præcis nok til at spise lidt og se en film, men ikke megen tid til søvn. Så var 
der ventetid. Enhver soldat har lært at vente, men ventetid er også lidt spildtid, når man ikke kan foretage sig 
ret meget andet end at vente. Det forsøgte vi så (med anstand) at gøre i de 4 til 5 timer, vi var i Addis Ababa. 
Fra Addis Ababa til Dar es-Salaam i Tanzania, omkring 2 timers flyvning med 1 times pitstop i Dar es-Salaam. 
Der var (både på udturen og hjemturen) en del forvirring omkring, hvorvidt vi skulle stige ud og ind igen, 
inden vi skulle flyve videre. Så ca. en times flyvning fra Dar es-Salaam til Moroni. Jeg tror, at 
mellemlandingen i Dar es-Salaam kun var for, at flyvningen ikke gav for store tab. Da vi lettede til Moroni, var 
der ikke mange mennesker tilbage i flyet. 

 

 

Billede 9: Vores rejserute til og fra Moroni, Comorerne (København - Paris er ikke vist). 

 

Immigrationskontrollen og udstedelsen af ens visum er lidt af en oplevelse, der kræver tålmodighed. Du er nu 
(trods status som en øgruppe lidt fjernt fra Afrika) måske nok alligevel på en måde i Afrika. Så tålmodighed, 
både tids- og menneskemæssigt. Jeg måtte også konstatere, at 30 EUR kostede 50 USD her til lands. De har 
ikke helt samme opfattelse af valutakurser, som resten af Verden har. Ingen problemer med udstyret i tolden. 
Det havde Omar fra ”Retaj Moroni Resort” sørget for på forhånd. Tusind tak til Omar! 
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Billede 10: Immigrationskontrol forude. Jeg fik rigeligt med tid til at studere det skilt. 

Tag det ikke som noget negativitet over for ”Land und Leute“, men blot en konstatering på mine observationer 
og oplevelser. Det tog over 2 timer, fra vi landede, til vi kørte mod ”Retaj Moroni Resort” - midt i aftenens 
myldretidstrafik. Den kan så (kva hovedøens størrelse) ikke helt måle sig med fyraftensmyldret i 
Storkøbenhavn - men de kan også noget på Comorerne, skal jeg hilse at sige. 

 

Billede 11: I Moroni kan de også generere myldretidstrafik. 

Køen går helt om på den anden side af bugten! 

 

Dave og Jeremy's forsvundne kufferter dukkede først op 3 til 4 dage før, de skulle hjem til Irland igen. Lidt 
uheldigt, at det var deres tøj og så 2 PA-trin, der ikke nåede frem, så de kunne gøre gavn. Heldigvis var Jeremy 
tidligere søværnsmand, så han og Dave klarede sig på elegant manér med håndsæbe og tørrestativ. Deres 
hjemrejse startede et par dage før vores, da de ellers skulle have siddet på Comorerne, eller i Addis Ababa, et 
par dage mere end nødvendigt. 
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Det var så ikke det eneste bøvl, vi havde med bagage. I Paris var der problemer med den helt lange pakke med 
de 2 fibermaster til 80 m og 160 m (18 meter fibermaster fra Spiderbeam) og de 2 aluminiums-teleskopmaster 
til Hexbeam'erne. Det var det sædvanlige cirkus: De er for lange, de er for bøvlede, de er for .... underlige, sådan 
noget kender vi ikke. Det lykkedes dog via lidt hjælp fra bl.a. F8GGV Misho, der er ansat i Paris CDG's 
bagagesektion. Altid rart at have én med, som kan og kender til den slags, må jeg sige. Dernæst var der jo også 
den der med at "Hov, hov kære venner. Vi har faktisk en aftale med flyselskabet omkring det her". En 
fremvisning af korrespondancen samt de sædvanlige telefonopkald, og vupti: 2 gange Spiderbeam, 18 meter 
fibermaster samt teleskopmaster var med på turen. 

 

Turen hjem gik samme vej, men det var lidt mindre bøvlet med antenner, master og mistet bagage. Personalet 
i Moroni International Airport (med lidt hjælp fra Omar) var aldeles hjælpsomme og venlige, men de har også 
kun én gate ind, og én gate ud. Udenfor står et par gamle (vistnok sovjetiske/russiske) MI-8 helikoptere, som 
vist ikke har fløjet i en pæn rum tid? 

 

 

Billede 12: Et par udtjente helikoptere. 

 

Radio-setup, antenner og strømafbrydelserne 

Antennerne den første aften/nat var et par hurtigt opstillede groundplanes (GP’er). De blev re-arrangeret 
dagen efter, da alle antenner kom op, men vi var et par enkelte "hardcore" DXpeditionsfolk, som mente, at 2 
stationer og et par antenner til f.eks. 20 m og 40 m (måske 30 m) bare skulle i gang. Selvom vi alle var trætte, 
så skulle der bare signaler i luften. Omkring kl. 19 UTC startede vi ud med en SSB- og en CW-station. Vi havde 
aftalt, at vi kun kørte i 2 timer, og så var der afløsning. Jeg fik lov til at starte på 40 m CW. Hold nu op for en 
pileup. 
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Billede 13: Antennearbejde i mørket (første aften). 

 

Dagen efter (efter morgenmaden) var der en lidt mere planlagt gennemgang af situationen, og der blev lagt en 
slagplan for antenner og stationsindretning. Hele antenne-setup'et bestod af 2 x Hexbeam, og resten var GP'er. 
Den sidste Hexbeam nåede vi kun lige at få sat op, inden middagsregnen startede. Der var også en DX 
Commander. Den kørte faktisk ret ok, og den var primært på DIGI-stationerne via en triplexer fra Low Band 
Systems. De gode gamle TS-590SG'ere til SSB og CW og et par Yaesu FT-857'ere til DIGI-modes (eller var det én 
af de nyere FT-100 modeller?). PA-trin var igen de trofaste bulgarske ”traktorer” fra ACOM. ACOM 1010'erne 
kørte upåklageligt, igen-igen. Ingen bøvl og ballade, bare OUTPUT hele tiden, så længe der var strøm i 
stikkontakten. 

 

 

Billede 14: Der var pludselig ikke mere strøm i stikket. 

 

Strømafbrydelserne, som vi oplevede, var ikke så slemme for DIGI- og SSB-stationerne, men for CW-1 og CW-2 
var den slags forbundet med en del "ARRRGHH, ikke nu igen". Vi måtte genstarte både logprogram og en del 
andet, da TS-590SG'erne skulle bruge en WinKeyer for at lave ordentlig CW via en computer. En kendt fejl på 
den radio, og desværre den eneste løsning for at få sendt et ordentligt CW-signal (keying) ud. Så savner man 
godt nok sin Elecraft K3. ACOM 1010 har en opstartscyklus på 3 minutter, så vi kørte ofte kun med de 50 til 60 
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W, som ACOM-trinnet kan klare, indtil trinnet var klar igen. Det lod dog ikke til, at ret mange ude i Verden 
opdagede det. 

 

 

Billede 15a, 15b og 15c: Lidt radiostationsbilleder. 

 

Strømafbrydelserne syntes at være værst sådan lige omkring fyraftenstid, hvor folk var kommet fra arbejde, 
og man startede både aircon og komfur i de mange små hjem. Hotellet havde heldigvis en ret stor generator, 
men den skulle jo lige startes op og i gang. Når "landstrømmen" så var der igen, skulle der kobles over, med et 
tab af forsyningen i stikkontakten til følge. Ja - så skulle ACOM-trinnene igen lige bruge 3 minutter, og vi CW-
folk skulle lukke ned for diverse software, og starte det op igen. 

 

 

Billede 16: "Den bulgarske traktor" ACOM 1010 på CW-1 stationen. 
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Oplevelserne med "The Radio Amateur Community" 

Som sagt var der ikke mange, som opdagede, at vi en del gange gik ned i effekt. Vi kørte som oftest bare videre 
uden PA-trin, og med omkring 50 til 60 W effekt. 

 

Til gengæld var flere af os lidt skuffede over de dårlige forhold på de lave bånd, men solen havde været ret 
aktiv, med en del storme og andet "godt". ”Beverage On Ground” (BOG) var uden den store effekt på 
modtagersiden - måske noget med undergrunden? Lavasten med højt jernindhold var et af buddene. Alt på 80 
m og 160 m var en ulige kamp mod kraftig QSB og støjgulvet samt små signaler. Det var lidt skuffende, da jeg 
havde set frem til, at vi kunne gøre en rigtig god indsats på de lave bånd, for at hjælpe folk til et par nye bånd-
lande her. Sådan skulle det imidlertid så ikke være. Jeg har allerede luftet ideen om et RX-antennesystem, der 
burde være lidt mere uafhængigt af jordbundens beskaffenhed. 

 

 

Billede 17: Den ene ende af EU/NA-BOG, efter jeg reparerede den. 

 

De 2 Hexbeams kørte godt, men indimellem med nogle underlige retninger til stationerne. Eksempelvis var 
japanerne (og andre fra samme retning) ligeså kraftige, når vi pegede mod Europa og Nordamerika. På DX-
clusteret kunne jeg efterfølgende læse, at mange japanere havde skrevet, at det var en ”long path” signalrute. 
Ja, hvorfor ikke. Signalerne fra nær og fjern lød mange gange ret underlige. 

 

Der var fremragende forhold på de højere bånd. Der blev endda én af de sidste aftener kørt 10 m FM i den helt 
store stil. F1ULQ Jean-Luc måtte have afløsning efter næsten 3 timer, da hans stemme ikke kunne mere. 
Åbningerne på de forskellige bånd var usædvanlige, også hvad tiden angik. 10 m og 12 m (delvist 15 m) var 
åbne langt ind i aftenen - nogle gange endda ind i natten. 
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Billede 18a til 18d: Nogle af vore antenner. 

 

Primært på CW havde vi oplevelserne med "F1 og F2"-knapperne ude blandt folk - jeg sender bare igen-igen. 
Det var jo ikke mit kaldesignal, han kom med dér. Det var også galt med, at stationerne fra Europa ikke lyttede 
efter instruktionerne, som vi gav. F.eks. var man ligeglad med, at vi gik efter åbningerne til Nordamerika og 
Sydamerika. Næ nej du, det er MIG nu. Der er tilsyneladende mange, som efterhånden bruger CW-dekoder? 
Nogle kom ikke tilbage med det samme. De skulle lige læse deres kaldesignal på displayet, inden de svarede. 
Hvis man nu tror, at alt det kun gjaldt for CW-stationerne, så skal jeg helst ikke citere direkte, hvad jeg 
indimellem hørte inde fra SSB-1 og -2. Den mildeste er nok noget i retning af: "Han skal fandeme da til ørelæge 
i morgen. Han kan sku ikke høre en skid den kraft-xxxxx. Jeg kalder XX8XX, men han har YY1YY". Det er den 
milde udgave. Andre udbrud haves på lager til en festlig lejlighed uden båndoptager. 

 

Det er generelt set nok en kultur, som man efterhånden skal have sat ind over for. Jeg tror ikke, det kun er de 2 
års COVID-19-nedlukninger af hele Verden, som her kommer til udtryk. Faren er, at der nok vil være en del, 
som ikke vil bruge tid og penge på at rejse til fjerne destinationer for at aktivere dem i fremtiden? En tur til 
Comorerne koster trods alt mellem 15.000 og 20.000 danske kroner, og den beslaglægger 14 dage af ens tid, 
hvortil der skal være feriedage fra ens arbejde. 

 

QO-100 som min første gang, ikke kun på DXpedition 

Jeg havde tidligere rodet lidt på modtagersiden med QO-100. Nu sad jeg der så med et fuldt funktionsdygtigt 
setup, som HB9GWJ Olivier havde taget med. Det vil sige, ikke alt. Hotellet havde skaffet en lille offset-TV-
parabol til os. Det ville have været for voldsomt at skulle have den med i flybagagen. 
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Det var lidt sjovt at prøve noget helt nyt. Til DX-mødet i 2021 havde OZ2OE Ole vist os, hvordan hans næsten 
portable setup virkede - endda med en rigtig QSO via QO-100. Nu sad jeg der så selv med den ene station i det 
ene øre, så jeg kunne høre hvad jeg sendte, og downlink-signalet i det andet øre. Der var lige 2 ting, som jeg 
skulle vende mig til. Det ene var let nok, da jeg jo har været med et par gange til september-testen på 2 m 
(5P5T fra Kongsbjerg på Møn). Man skal helst ikke køre high-speed CW på 2 m (6 m) og opefter. Det kan folk 
som regel ikke følge med til. Det er der måske gode grunde til, da der jo gennem tiderne ikke har været krav til 
CW på VHF/UHF i ret mange lande. Den anden ting var, at jeg lige skulle vende mig til forsinkelsen. Satellitten 
hænger jo trods alt ca. 38.000 km oppe, så mit signal skulle først lige derop, og så tilbage igen. Altså næsten 
80.000 km. Straks vil alle teknikerne og andre godtfolk svinge regnestokken over mig og sige, at radiobølgerne 
bevæger sig med 285.000 (300.000) km i sekundet, så 80.000 km er jo ingenting. Det er da meget muligt, men 
så sæt jer lige ned og kør selv lidt radio via satellit, og se så selv, hvad din hjerne siger til det, der sker? Det 
skal man (rent operationsteknisk set) forholde sig til. Lige lidt under 700 QSO'er blev der kørt via QO-100 
satellitten - der var også et par danskere imellem. 

 

 

Billede 19a, 19b og 19c: Vi var i gang på QO-100. 

 

Det var sjovt for os HF-CW-folk at prøve, og tilbagemeldingerne fra HB9GWJ Olivier var da også meget 
positive. Satellit-folkene på QO-100 var rigtig glade for vores aktivitet. Jeg tror faktisk, at der vil være en del 
DXpeditioner, som i fremtiden vil overveje at slæbe udstyr med, til at køre via QO-100 satellitten, hvis den er 
indenfor rækkevidde. Det kræver lidt mere tid og timing at stille op, men så passer det sig selv, ligesom et 
godt HF-setup. Det er også noget lettere, end at skulle køre via månen (EME). 
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Billede 20: Den helt store blodsuger på besøg ved CW-1 stationen. 

 

Resultaterne 

Vi var 12 dage i luften fra Moroni som D60AE, fra den 6. oktober 2022 til den 17. oktober 2022 - første og sidste 
dag kun et par enkelte timer. Det giver et gennemsnit på knap 6.100 QSO'er pr. dag. 

DXCC på alle bånd fra 40 m til 10 m. Vi givet 12% af de Clublog-brugere, som er i vores log, et helt nyt DXCC. 
Desværre fylder Europa (igen-igen) alt for meget i loggen med 67,5%. Én af grundene har jeg været inde på 
under vore oplevelser. 

 

 

Billede 21a og 21b: QSO’er pr. dag, og kontinent-fordelingen. 
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Der skal lyde en lille ros til en stor del af de danske stationer, som trods alt kom i loggen. De fleste forstod sig 
på at lytte til vore instruktioner, og hvem vi kaldte tilbage til. Der blev logget i alt 902 QSO'er med danske 
stationer. 

 

Bånd 160 m 80 m 
60 
m 

40 
m 

30 m 20 m 17 m 15 m 12 m 10 m QO-100 

OZ 
QSO'er 

17 18 18 68 87 102 116 129 133 209 5 

 

En stor tak til 

Man skal altid huske at sige tak til dem, som har hjulpet. Om det så er rent fysisk, i et par weekender, at have 
hjulpet med at klargøre og efterse udstyret. Eller om det er dem, som har sponsoreret udstyr, direkte eller 
indirekte, og ikke mindst de organisationer og enkeltindivider, som har doneret et beløb i én eller anden 
størrelsesorden. 

 

 

Billede 22: De store sponsorer. 

 

F6KOP-teamet derhjemme i Provins-klubben skal have en særlig stor tak for indsatsen med at klargøre 
udstyret, men også for at sørge for, at det kom både til og fra lufthavnen. 

 

I Danmark var der sandelig også et par stykker, som støttede DXpeditionen med et beløb. Tak for det til 
OZ1DCZ Carsten, OZ1LWT Jens Ole, OV2B Lau, OZ8AE Jørgen, OZ6CM Carsten, OZ7OX Ole, OZ1GX Gunnar, 
OZ7DK Brian. Det luner altid at se, at der er nogle, der gider bidrage. 

 

 



                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   februar 2023, 4. årgang, nummer 2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Februar 2023                                                                                                                                                                                    20 
 

Det var så min 9. "Mega-DXpedition" - men ikke den sidste. Som min gode ven OH2BH Martti ville sige: "There 
is still a deserving DX Community out there, that is in need of us to do it again and again". Det vil jeg så 
bestræbe mig på at gøre igen, når tid og lejlighed byder sig. At give tilbage til "The DX Community", så der 
kommer andre efter mig. Så DX-fascinationen bliver båret videre til næste generation. 

 

 

Billede 23: Dagbogen er skrevet i hånden, som alle de andre gange. 

 

Der er så kun tilbage at stille spørgsmålene: ”Where do we go next? See you in the next pile-up?” 

 

Vy 73 og tak for QSO'erne under D60AE. 

 

OZ1IKY Kenneth 
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Husk årtiets DX-pediton !! 
Af OZ0J, Jørgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skulle det have undgået nogens opmærksomhed, så er holdet bag 3Y0J i skrivende stund (mandag aften) nået 
til Bouvetøya – eller Bouvet Island, som den nok kendes blandt radioamatører verden over. 
 
Det anbefales at følge med på især https://www.dx-world.net/, som rapporterer om ikke live, så indtil flere 
gange om dagen.  
 
Og når 3Y0J først er i gang, så hold et vågent øje ned DX-clusteret og især kommentarerne. Det forventes 
desværre, at der dels vil komme DQRM og dels diverse pirater, der vil ”lege” 3Y0J DX-pedition.  
 
Information om, hvor 3Y0J er QRV og meget mere findes på https://www.3y0j.no 
 
Og husk at 3Y0J kører FT8 som fox/hound.  
 
GL med at få denne sjældne DXCC i loggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dx-world.net/
https://www.3y0j.no/
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Lørdag d. 14. januar 2023 kunne vi igen afholde arrangementet i Ringsted 
Her er der lige en lille stemningsrapport fra dagen, der trods ny vaner efter Covid_19 var ganske velbesøgt. 

Valdemarskolens aula lagde rum til arrangementet, der var godt fyldt op med sælgere af allehånde genbrugsgrej og 

dimser til vores hobby. Åbningstalen blev eksekveret af EDR’s formand OZ4VW Arne, der venligt men bestemt 

mindede om hvor vigtigt det er at vi står sammen omkring myndighedskontakt og frekvensforsvar. Der var en 

fabelagtig stemning hele dagen og sælgerne var vist godt tilfredse med dagen da den sluttede kl. 15. Så det var en 

træt arrangørgruppe der kunne opgøre dagen efter oprydningen. 

 

 

Vi ses også i 2024 Ikk??  
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OZ februar 2023 
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Is noise actually reduced in twisted pair cables? 
Bragt med tilladelse af ” monthly FB News” https://www.fbnews.jp/#worldwide 
 

 
Dr. FB 

Twisted pair cable and noise suppression 

A twisted pair cable consists of two wires twisted together to form a single pair of wires. When you peel 
off the outer sheath of a LAN cable, you can see four twisted pair cables, as shown in Figure 1, and eight wires 
in total, as shown in Figure 2. The reason for twisting two wires into a pair is to reduce noise from outside of 
the cable. Unlike shielded cables, the twisted wires alone reduce noise, and we will confirm this effect 
through experimentation. 

https://www.fbnews.jp/#worldwide
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Figure 1. Inside a TIA/EIA568-A LAN cable (4 pairs of 8 wires) 

Parallel Cables and Shielded Cables 

When we think of noise reduction, we often think of shielded cables used in radio and audio equipment. 
Shielded cables contain one or more wires and are surrounded by braided metal wires or the like, to form a 
shielded cable (Figure 2). 

 
Figure 2. Various types of shielded and unshielded cables 

In shielded cables, noise is induced in the braid of the shielded cable and its current flows through the braid 
to ground, so it does not significantly affect the signal line at the center conductor. On the other hand, a cable 
that has two parallel wires receives noise as it is, so the noise is superimposed on the input signal, resulting 
in noise effects. (Figure 3) 
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Figure 3. Effects of unshielded and shielded cables on noise 

Comparison experiment of the effect of noise on each cable 

For the experiment, I used an unshielded parallel cable, a shielded cable, and a twisted pair cable shown in 
Figure 3. The length of each cable was approximately 1.5 m. 

The cables were used as microphone cables for the transceiver. For the experiment, I terminated one end of 
the cable with a 680 Ω resistor as shown in Figure 4. The resistor should have been 600 Ω but I did not have a 
600 Ω resistor on hand, so I used a 680 Ω one. The other end of the cable was input into the microphone jack of 
the IC-9700. In this way, I could compare and observe the amount of noise picked up by the different types of 
cables. 

If the cable picked up noise from the noise generator, that noise entered the radio through the microphone 
terminal of the IC-9700, and an RF signal modulated by the noise was output from the antenna terminal. A 50 
Ω dummy load was connected to the antenna terminal. The leaked RF signal was received by the IC-705, and 
the modulated signal was observed on the IC-705's audio monitor screen. 

https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/04_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/04_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/04_z.jpg
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Figure 4. Experiments to investigate the effect of noise on the output signal of parallel cables 

Comparison of output waveforms due to noise for each cable 

The method shown in Figure 4 was used to force the three types of cables to radiate noise generated by a 
noise generator from the outside to the signal line. Figure 5 shows the waveforms of the effects of the noise. 

Noise can be classified as inductive noise or electrostatic noise, and the noise tested this time was spark 
noise, such as that generated by the ignition plug of a car engine. 

The IC-9700 was connected to a parallel cable, a shielded cable, and a microphone cable made of twisted pair 
cable, in that order. With each cable connected, I set the IC-9700 to transmit without modulation. I checked 
the state of the noise picked up by the cable on the receiving side audio monitor with Mic Gain set to 0% with 
the noise generator not operating, and with Mic Gain set to 50%. (Left and center waveforms in Figure 5) 

Next, I turned ON the noise generator and moved each cable closer to the noise source. I observed the noise 
picked up by the microphone cable on the receiving side audio monitor. (Waveform on the right end of Figure 
5) 

https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/05_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/05_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/05_z.jpg
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Figure 5. Effects of noise on three types of cables 

Experimental result 

The parallel cable picked up the spark noise well, and the noise was sent to the receiver in the form of 
modulated carrier wave through the microphone circuit of the IC-9700 (Figure 5 [3]), which was predictable. 
(Figure 5 [3]) 

The shielded cable picked up very little noise. Looking at the waveform in Figures 5 [4], [5], and [6], you can see 
that there is little difference between each condition. 

In twisted pair cables, when noise is radiated into the cable, the waveform in Figure 5 [9] shows that they are 
not as noisy as parallel cables. Nevertheless, by twisting the paired wires, I expected that the currents induced 
in both wires would cancel each other out and have an effect similar to that of a shielded cable. This was a 
little unexpected, and the effect on spark noise was not as strong as I had expected. It may be effective against 
electrostatic noise other than spark noise, but this is a subject for future homework. 

In this experiment, I was only able to visually see the effect on noise, but not quantitatively by raising the 
numbers. This will also be a future homework assignment. 

Spark noise generator but not recommended 

In order to generate spark noise, I made the noise generator, as shown in Figure 6. As you can see from the 
circuit diagram, the (+) and (-) of the DC power supply are shorted by the contacts of a mechanical relay for a 
very short time. By shorting, a spark is generated between the contacts of the relay. 

This may cause the fuse of your power supply to blow, or even activate the protection circuit. In this 
experiment, I used a 30 A power supply. The time constant of IC1 (NE555) is set so that the short circuit is 

https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/06_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/06_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/06_z.jpg


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer   februar 2023, 4. årgang, nummer 2. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Februar 2023                                                                                                                                                                                    33 
 

short enough to prevent the protection circuit from operating. When the generator is operated, you can see a 
definite spark between the contacts of the relay. 

This is not a circuit that I would recommend, so if you build it, please do so at your own risk. 

 
Figure 6. Spark noise generator circuit and operating circuit built into a breadboard 

FBDX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/07_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/07_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202212/w_trivia/images/07_z.jpg
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QST februar 2023 
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Velkommen til EDR’s Februar klumme. 
 

Titlen ”Kampen om de trådløse forbindelser” er ikke opfundet af skribenterne for denne klumme! Den kommer 
fra et online foredrag som Ingeniøren afholder senere på måneden om 5G telenetværkenes indhug i 
eksisterende frekvensbånd. MEN titlen er mindst lige så aktuel for os som radioamatører! 

På frekvensbåndene under 30MHz er problemerne tiltagende støj fra invertere til solcellesystemer og mange 
andre stykker moderne elektronik ofte med fælt vakkelvorne efterlevelse af kravene til den slags elektronik. 
Producenterne er ofte multinationale, helt uden for pædagogisk rækkevidde for organisationer som EDR og 
ofte ganske døve når og hvis danske myndigheder rører på sig! 

På frekvensbåndende fra 30MHz op til omkring 400-450MHz synes vore bånd fredet og dog! Af og til får 
”nogen” fikse ideer, som for eksempel da en fransk producent af blandt andet radar udstyr forsøgte sig med at 
hapse 144-146MHz fra radioamatørerne for små fire år siden. Det kan også være hændelser som Ruslands 
overfald på Ukraine der pludseligt giver tanker om mere spektrum til militært formål. Igen er EDR ikke en 
væsentlig spiller når spørgsmålene skal afgøres. 

På frekvenserne over 450MHz er fremtidsudsigten for radioamatører mere end stormfuld! 23cm-båndet hvor 
vi kun har sekundær status er under pres, fordi de primære brugersystemer Satellitnavigation KAN forstyrres 
i hvert fald i teorien. Det arbejde der skal til for at redde noget af 23cm er igen en større mundfuld end EDR 
kan klare. 
På frekvenserne over 1300MHz op til og med 10GHz, hvor vi har adgang pt., er udsigterne mildt sagt ikke rare 
at se på. Her er det fremtidens mobilbredbånd 5G – 6G den absolut største trussel mod vores bånd på de høje 
frekvenser. Da mobilbredbånd er noget der er verdensomspændende, er planlægning af frekvenser også noget 
der sker på meget overordnet niveau. Det bliver så ikke bedre af at bare en bid af f.eks. 10GHz båndet kan 
veksles til endda store penge, når teleselskaberne køber sig adgang. 

Derfor er ”Kampen om de trådløse forbindelser” også ganske retvisende i forhold til os som Non Commercial 
brugere af en smule frekvenser. Fælles for alle kampene omkring radioamatørernes frekvenser, er at EDR 
alene er for lille en spiller – Der SKAL samarbejde til internationalt – I vores tilfælde indenfor IARU region 1. 
så vi kan samarbejde tæt med store lande som England og Tyskland. Begge lande var hovedbidragsyderne, der 
reddede 144-146MHz og i det aktuelle omkring 1296MHz vil i se at de to lande har afgørende betydning, for i 
det mindste at begrænse skadens størrelse. Der er efter denne klumme, et bidrag fra OZ5TG Verner omkring 
IARU, herunder at det faktisk er ganske vigtigt at alle aktive radioamatører er medlemmer af en ”fagforening”.  

Hvis i griber fat i seneste version af bekendtgørelsens bilag 4, som beskriver vores frekvensbånd i OZ-land, vil 
i se at 23cm båndet går fra 1240MHz til 1300MHz, altså vi har pt adgang til en stor luns på 60MHz. Meget ligger 
hen helt øde og ubrugt. Dengang vi fik 23cm var alt udstyr meget bredbåndet, men moderne SDR teknologi har 
medført at vi ret beset ikke har behov for hele 60MHz, som så oven i købet kan forstyrre navigation. I værste 
fald kan vi miste hele båndet, men gode internationale kræfter har arbejdet hårdt på at begrænse skaden. 
IARU har med hjælp fra Tyskland – Frankrig – Japan mv. udarbejdet et forslag til næste frekvenskonference 
WRC23 som vil bevare dele af 23cm til vores hobby, dog med nogle restriktioner omkring effekter lidt 
afhængig hvor tæt vi er på de kritiske frekvenser benyttet af navigationssystemerne. 

På det følgende billede kan I se 23cm båndet grafisk, med angivelse af de steder der er problemer i forhold til 
navigationstjenesterne: 
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Som I kan se er der ikke noget som på en eller anden vis er optaget af et af navigationssystemerne. Der har 
som før nævnt været gjort et stort arbejde for at fremkomme med løsningsforslag, Det røde på billedet viser 
hvordan vores 23cm virkelighed bliver, hvis IARU’s forslag følges af ITU landene på WRC23. Mere specifik er 
båndblokkende i forslaget som følger: 

• For narrowband applications in the amateur service: 

• Block A1: 1 296 – 1 298 MHz; Maximum transmitter power = 150W 

• Block A2: 1 298 – 1 300 MHz; Maximum transmitter power = 150W 

• Block B:   1 254 – 1 258 MHz; Maximum transmitter power = 100W 

• Block B:   1 255 – 1 257 MHz: Maximum transmitter power = 100W 

• Block A’:  1 293 – 1 294 MHz; Maximum transmitter power = 1W 

• For broadband applications in the amateur service: 

• Block B: 1 254 – 1 258 MHz; [Maximum transmitter power = 100W 

Vi kan kun håbe, at IARU’s forslag nyder fremme, da det vi for lov til at beholde faktisk er tilstrækkeligt til alle 
de spændende ting 23cm-bandet kan benyttes til. Specielt nu hvor rigtig mange er de lykkelige ejere af en 
ICM9700 station. Der kommer helt sikkert mere om emnerne i resten af 2023. 

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

Fremtiden kommer ikke af sig selv! 
#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture 

Jo flere vi er, jo stærkere er vi! 
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HVAD er IARU for en størrelse og hvorfor er IARU også meget 

vigtig for Danske Radioamatører 
 

Af OZ5TG Verner på vegne af VUSHF-udvalget og EDR’s Hovedbestyrelse. 

IARU er en interesseorganisation eller NGO der drives af frivillige med det formål at repræsentere 
radioamatører overfor internationale myndigheder og assistere nationale sammenslutninger som f.eks. EDR 
indenfor emner der er vigtige for eksistensen af vores hobby – Amatørradio. 

Foruden at koordinere radioamatørers samarbejde indenfor de tre geografiske regioner IARU er opdelt i, 
arbejder IARU indenfor adskillige områder hvor der er trusler imod vores hobby. 

Forstyrrelse, i form af ulovlige stationer i amatørbåndene – Intruders, støj fra dårligt designet 
elektronikudstyr som strømforsyninger, regulatorer til solcelleanlæg, problemer med opladere til El-biler og 
meget mere, er store emne hvor IARU trækker på mange mennesker med ekspertise indenfor disse områder. 

IARU drives af midler fra de nationale radioamatør organisationer på den måde at disse betaler et mindre 
beløb pr. medlem til IARU’s drift. Det vil sige at jo flere medlemmer de nationale organisationer har – jo 
stærkere kan IARU stå i det internationale arbejde. Det er et arbejde hvor IARU er repræsenteret i de styrende 
samlinger som CEPT, ITU og kan deltage i de besluttende konferencer som WRC-23 – den næste store 
konference om frekvensfordeling. Tidligere lykkedes det f.eks. for et par år siden helt at afværge et fransk 
forsøg på at inddrage 2m-båndet til ”Rum-Radar” formål. 

Meget vigtigt lige nu er arbejdet med at bevare mest muligt af 23-cm båndet, hvor de forskellige 
Radionavigationssystemer med GALLILEO i spidsen forsøger at udelukke radioamatører fra dette bånd. 
Arbejdet går på at finde den løsning hvor vi kan beholde mest muligt af 23-cm båndet samtidig med at vi kan 
sameksistere med systemerne.  

Senere kan der komme tilsvarende problemer med 3cm-båndet – 10 GHz som der også er voksende 
kommerciel interesse for, og vi ved ikke hvad der måtte komme i fremtiden, men sikkert er det, at en stadig 
kamp skal kæmpes for at bevare vore rettigheder. 

Og tilbage står der så igen at IARU – vores repræsentant overfor internationale myndigheder – kun er så 
stærk som vi selv gør den – med vores medlemsbidrag baseret på vores medlemskab af EDR. 

 

Så:  Støt IARU - Støt EDR, så støtter du dig 
selv. 
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Årets VHF Profil 2022 

 
Lørdag d. 14. januar på Dansk Vinter VHF Dag, blev årets VHF profil uddelt. Det stod Verner OZ5TG for. 
Her hans tale til årets VHF Profil : 

Dette år er specielt. Ikke kun fordi vi igen uddeler prisen efter to års pause, men også fordi vi gør en 
undtagelse. 
Normalt tildeles prisen som ”Årets VHF Profil” ikke til medlemmer af VHF Udvalget. Men i år måtte vi bryde 
den regel, fordi det ville være helt forkert ikke at give prisen til netop denne person. 

Årets kandidat er en person der om nogen har arbejdet for VUSHF amatørerne igennem en menneskealder. 
Han har været drivkraft alle mulige steder i EDR, NRAU, IARU, AMSAT OZ og parabolen på DTU, OZ7IGY og 
beacon på Færøerne og meget mere. Alle indsatser til vores fælles bedste. 

Han har skaffet og solgt franske antenner, engelske front-ends og svenske transvertere. Utallige er de 
nordiske VHF møder han har deltaget i – vistnok alle, sommerlejre, Fielddays, og ekspeditioner til bl.a. 
Færøerne. 

Talrige er de nye (og unge) amatører han har hjulpet i gang med verdens bedste hobby. Nu har alle disse 
aktiviteter til vores fælles bedste ikke stået i vejen for en stor aktivitet på vores VUSHF-bånd. 

Årets modtager findes højt på toplisterne for 50MHz, 70, 144, 432, 1296, 2300 og 5700MHz, og ligeledes på 
listerne over Førstegangs QSOer på 50MHz, 70, 432, 1296, 2300, 5700MHz. Og som rosinen i pølseenden var han 
også den første OZ station der gennemførte en meteorscatter QSO på 432 MHz, det var med OY5NS i den anden 
ende. 

Hvis vi havde en pris som ”Årtiers VHF Profil” ville den også tilfalde modtageren. Vi kunne alle ønske at det 
var en af os der havde formået alle disse resultater. Men der er kun en der kan passe på beskrivelsen. 

Tillykke Ivan/OZ7IS med titlen ”Årets VHF Profil” 
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Kalender for danske radioamatører 
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR) 
 
 
Kommende certifikatprøver for radioamatører 
Følgende prøvesteder kendes p.t.: 
19. marts 2023, EDR Struer 
11. maj 2023, EDR Frederikssund 
1. juni 2023, EDR Skanderborg 
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 foredrag 
EDR Birkerød, 2. marts 2023 kl. 20.00 
En aften med radiodoktoren, se https://www.edr.dk/events/radiodoktoren-edr-foredrag/  
 
EDR Nyborg, 23. marts 2023 kl. 19.30 
Foredrag om eQSL og LOTW, se https://www.edr.dk/events/foredrag-om-eqsl-og-lotw-edr-nyborg/ 
 
EDR Nyborg, 13. april 2023 kl. 19.30 
Foredrag om Clublog samt opfølgning på foredraget fra 23. marts 
Se https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-edr-nyborg/ 
 
 
Danske arrangementer 
 
Agerskov Forårsmarked 
Dato: 4. marts 2023, program opdateres løbende på 
https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=93902  
 
Amager HAMday 
Dato: 20. maj 2023, detaljer følger senere, QTH OZ7AMG 
 
Pølsemøde, Ringsted VHF/UHF repeater 
Dato: 28. maj 2023, detaljer følger senere 
 
Danish DX Groups Årsmøde 
Dato: 3. juni 2023, Blommenslyst Kro – detaljer kommer på http://ddxg.dk/ og på e-mail til medlemmerne 
 
Dansk Vinter VHF Dag 
Dato:  13. januar 2024, detaljer følger senere  
 
 
Udenlandske HAMventions 
Indtil videre er jeg stødt på disse arrangementer i udlandet (med forbehold for aflysninger): 
 
Amateurfunktagung München 
11. og 12. marts 2023 
Detaljer (på tysk) på http://www.darc-c12.de/node/1625  
 
FUNKtag, Kassel 
15. april 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/  

https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-
https://www.edr.dk/events/radiodoktoren-edr-foredrag/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-eqsl-og-lotw-edr-nyborg/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-edr-nyborg/
https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=93902
http://ddxg.dk/
http://www.darc-c12.de/node/1625
https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/
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Dayton HAMvention 
19. maj – 21. maj 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/  
 
Hamradio Friedrichshafen:  
23. juni til 25. juni 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen-2/  
 
Skulle nogen mangle andre markeder i Europa, så besøg  http://on4lea.bplaced.net/termine.htm  
 
 
WRTC 2022 
Verdensmesterskab for radioamatører. Det skulle have været afholdt i 2022, men COVID-19 spolerede den 
planlægning, så det holdes i 2023 i stedet. 
 
QTH er Bologna, Italien og detaljer opdateres løbende på https://www.wrtc2022.it/ 
Det var måske noget med en sommerferie omkring 7. og 8. juli 2023? 
 
 
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.  
 

  

https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/
https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen-2/
http://on4lea.bplaced.net/termine.htm
https://www.wrtc2022.it/
mailto:kalender@edr.dk
https://www.edr.dk/kalender-full/
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Radcom februar 2023 
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DAVUS-støtteforeningen der holder verdens ældste radiofyr 
OZ7IGY i luften 

 

Mange har nok ikke hørt om DAVUS! 
DAVUS er den lille støtteforening, der samler penge og sponsorater sammen til at understøtte driften af 
Verdens ældste rafiofyr OZ7IGY.  
Da strømpriserne jo som bekendt er gået helt amok det seneste år, har det desværre været nødvendugt at 
slukke nogle af fyrene. 
Heldigvis er der kommet både sponsorater for hele fyr til og individuelle bidrag, som har gjort det muligt at få 
sat gang i mere af det der blev slukket tidligere. 

1. Bestyrelsen i DAVUS er sammensat af følgende personer valgt på ordinær generalforsamling ved 
Dansk VinterVHF DAG 2023 d. 14. januar 2023. 
: 
Formand (FM) OZ7IS, Ivan Stauning, oz7is@edr.dk  
Næstformand (NFM) OZ1FTU, Søren Pedersen. 
Kasserer (KASS) OZ0J, Jørgen Rømning, oz0j@oz0j.dk  
Sekretær (SEKR) OZ5WU, Michael Wehnert, oz5wu@edr.dk  
 
Bilagskontrollant: OZ2TG, Steen Gülstorff. 
 

2. Økonomi:  
Medlemskab af støtteforeningen DAVUS koster Kr. 200,- pr år for individuelt medlemskab. 
Medlemskab for en lille klub koster Kr. 350,- og for en stor klub koster det kr. 700,- 
 
Sponsorat af et radiofyr koster Kr. 2.400,- pr år. 
 
Kontingent, sponsorat eller frivillige bidrag kan indbetales på følgende måder: 
Nordea Bank Konto nr. er 2355-9030451918. 
Eller MobilePay Box: 3675NV 

 
 

 

mailto:oz7is@edr.dk
mailto:oz0j@oz0j.dk
mailto:oz5wu@edr.dk
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Salgs Anonce (Dødsbo efter OZ8KW Kai Thomsen) 
 

2. Stk Taxi radioer Storno 
Icom IC756 Tranciever 
Nordland 500 Walki Talki 
Nordland 600 Walki Talki 
Palstar AT2K. Tuner 
Swan 350C, Tranciever 
Signalink USB Interface 
2 kasser med div NOS rør flere PA rør mellem 
Acom 1010 PA trin 
Amitron AL80B, PA trin 
Antennekaben i mange længder, 5, 10,15,20m RG213U 50 Ohm 
B&O RV7 Voltmeter 
CDE styreboks til antenne rotor 
Comtex Scanner I 
Diverse Metre 
Drake TV3300, Lavpasfilter 
Drake Watmeter W4 
Icom IC228E 
Kasse med modstande, Potentiometre og transistore 
Radiometer Målesender 
Radiometer Signalgenerator 
Termaline Dummyload 150Watt passer til Bird 
3 Omskiftere 
Yeasu G2700 Styreboks til rotor 
Yeasu Musen 100 Scoop 

 

Det er Peter Maarup, OZ1T der forestår asalget, og han kan kontaktes på mail PM@petermaarup.dk eller på 
telefon: 51521606 
Det hele sælges til meget fornuftige priser, da det jo er bedre det får et nyt liv, frem for bare at samle støv på en 
hylde 

 

mailto:PM@petermaarup.dk

