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Redaktionen skriver:

Så blev det marts, og endelig skinner solen og det endda fra en skyfri himmel (i hvert fald de sidste par dage)
Jo og dagene længes, det er en skøn tid vi går i møde.
Corona situationen er ved at nærme sig noget normal, hvis man da kan kalde det det, men restriktionerne er vi
da slubbet af med. Jeg har ovenikøbet haft Corona, og kommet let igennem, kun lidt snue et par dage.
Der er også ved at komme gang i aktiviteterne rundt omkring i landet igen, mange klubber kører igen på
normal vis og der er også planlagt forskellige aktiviteter se blot kalenderen på edr.dk eller se OZ0J, Jørgen’s
oversigt andet steds i bladet.
Som jeg beskrev i sidste nummer af RDE-Posten, så er der opstået et nyt fænomen blandt radioamatører i
Danmark, nemlig virtuelle klubber. Jeg skal sandelig love for der er kommet godt gang i dem og det er jo rigtig
spændende at følge den udvikling.
Det bliver rigtig spændende om den ”klub” der er lavet omkring 23cm, kommer til at kaste lidt mere aktivitet af
sig på båndet. Der er i hvert fald rigtig mange med i ”klubben” som har mange gode intentioner omkring det at
blive aktiv på 1296 MHz. Det vil også være et rigtig godt signal at sende til de respektive myndigheder, om at
det bånd skal de bare ikke tage fra radioamatørerne for det bruger vi!
Om indholdet i bladet denne gang, er ikke så meget at sige. Den store artikel omkring Raspberry er bragt, fordi
flere har efterspurgt lidt begynderstof til Raspberry Pi og dens brug for radioamatører. Der findes rigtig meget
materiale om dette emne ude på det store internet, og i sidste nummer skrev jeg lidt om en ny version af
HAMPI softwaren. Jeg håber at det kan lykkes at få en artikel om dette senere.
Redaktionen er også rigtig glad for samarbejdet med EDR og også i dette nummer er der nyt fra dem. Det
omhandler b.la. det forestående valg til RM (EDR’S Repræsentantskab) Det er vigtigt at alle medlemmer af EDR
tager stilling til dette og deltager i valget. Men det er også vigtigt at der er nogle kandidater der vil stille op til
RM. Uden EDR er jeg bange for at radioamatørerne hurtigt mister båndbredde i Danmark.
Jeg har før sagt ”at jeg kan godt være radioamatør uden EDR, men EDR kan ikke være uden mig” Det tror jeg
som sådan også stadig er gældende for rigtig mange radioamatører i Danmark, MEN jeg er bare ikke sikker på
at det helt holder mere. VI har jo oplevet at myndighederne den enegang efter den anden forsøger at gøre
indhug i de frekvenser som vi som radioamatører har til rådighed. Desværre er jeg også bange for at kampen
om MHz kun bliver værre og værre fremover, så derfor bliver EDRs rolle større og større som repræsentant for
alle danske radioamatører i Danmark over for myndighederne. For at der nu skal være vægt bag ordene fra
EDR, så er det jo vigtigt at de som forening kan sige at de repræsenterer alle danske radioamatører, og det kan
de kun gøre hvis et flertal af radioamatørerne er medlem i foreningen.
Derfor er det vigtigt at netop du bliver medlem af EDR.

Rigtig god læselyst
Redaktionen.

marts 2022

3

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

marts 2022, 3. årgang, nummer 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktion til opsætning af en Raspberry Pi til amatørradio.
Oversat af OZ1DCZ, med tilladelse fra DL1GKK, Karl-Heinz

Efter flere opfordringer, kommer her en artikel omkring Raspberry PI og HAM programmer. Artiklen har før
været bragt i OZ3EDR nyhedsbrev, men da der på DL1GKK, hjemmeside er kommet flere nye opdateringer til,
kan den vist godt tåle en genoptryk
Denne artikel er blevet til ved oversættelse fra https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/
Oversættelsen er lavet efter aftale med og med tilladelse fra DL1GKK, Karl-Heinz. Tak for det.
Oversættelsen er delvis lavet med ”Google-Translate” så ved tvivl om ordlyden, henvises til original teksten på
hjemmesiden.
HUSK der kommer hele tide opdateringer og nye programmer på hjemmesiden, så husk at kigge forbi.
Rigtig god fornøjelse med Raspberry Pi til amatør brug.
Jeg er en stor fane af den lille Raspberry Pi, og bruger den gerne til amatørradio. Med version 4 er det hurtigt
nok til at udføre alle opgaver. Der er mange måder og meget software der gør Raspi egnet til Ham
Radio. Nedenfor er vist hvordan jeg bruger den. Mit valg af programmer har den fordel, at de alle er kompatible
med hinanden.
Installationen vil tage nogen tid. Tag det roligt og gør det trin for trin. Vær opmærksom på at jeg ikke har
meget tid til at yde support pga. mit daglige arbejde. Fejl, informationer eller hurtige spørgsmål, kan sendes
til info@dl1gkk.com
Instruktionerne er baseret på den antagelse, at du har grundlæggende viden i brugen af elektronik og
computere, og at du er en licenseret amatørradiooperatør eller kortbølgelytter.
Lad os tale kort om programmering.
I disse instruktioner finder du kodevinduer igen og igen. Inputtet finder sted i LXTerminal på Raspbian OS.

#Det er til Info - du har ikke brug for det
Kommandolinje 1
Kommandolinje-2
Kommandolinje-3 ...
reboot
Du kan kopiere det manuelt og indtaste det i LXTerminal. Eller endnu bedre, du opretter forbindelse til en
anden computer via VNC eller via ssh, så kan du kopiere og indsætte kommandoerne direkte fra min
hjemmeside. Det er vigtigt, at du indtaster en linje ad gangen og trykker på retur hver gang. Kopier og indsæt
også på samme måde. Bemærk store og små bogstaver.
Hvis du ikke selv kan eller ønsker at installere software, kan du også købe et klar-til-brug SD-kort på G4WNChjemmesiden https://photobyte.org
Yderligere oplysninger: Det er ikke altid nemt at installere programmerne under Raspbian (Linux). Nogle
gange fungerer det ikke, selvom installationen instruktionerne er relativt klare.
Derfor kan det være nødvendigt med en mere dybdegående beskrivelse af problemerne. Her anbefales besøget
på hjemmesiden til KI6ZHD. Tak David, godt stykke arbejde.
http://www.trinityos.com/HAM/CentosDigitalModes/RPi/rpi2-setup.html
Derudover anbefaler jeg at besøge hjemmesiden for de tilsvarende programmer og at læse instruktionerne.
Ham clock er også en fin Raspberry Pi-app . Men jeg installerer det separat. Se her:
https://dl1gkk.com/ham-clock-raspberry-pi/
Indholdsfortegnelse
• Introduktion
• Hardware (hvad jeg bruger)
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• Forbered SD-kort
• Installer operativsystem
• Første start og grundlæggende opsætning Raspberry pi (Raspi)
• Sikkerhedskopiering og gendannelse
• Installer GPS-ur (tidssynkronisering)
• Installer pakkeradio (Hamlib, Direwolf, Xastir, Linpac)
• Installer FLRig (Transceiver Control)
• Installer FLDigi (Datatilstand)
• Installer WSJT-X (Datatilstand)
• Installer GridTracker (Vis forbindelser på et kort)
• Installer JS8CALL (Datatilstand)
• Installer CQRLOG + TQSL (Advanced Ham Radio Logbook)
• Installer GPredict (Sat-Tracking)
• Installer QSSTV (Slow Scan Televison)
• Installer GQRX (SDR)
• Installer FreeDV (Digital Voice)
• Installer VOACAP (propagationsprediction)
• Installer Chirp (programmering af transceivere)
• Installer Qtel (Echolink Client)
• Anden nyttig software
• Generelle oplysninger (sidst men ikke mindst)
• Ansvarsfraskrivelse
Sidste opdatering: 9. september 2019
Kig ind på https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/ en gang imellem. Jeg vil opdatere manualen
regelmæssigt og muligvis også tilføje nye programmer.
(Der er allerede opdateringer tilgængelig, samt nye programmer. Redaktionen)
Hardware:
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Raspberry Pi 4b (2GB)
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Bemærk: Min første Raspberry 4b var 4GB-versionen. Ved installation af følgende programmer havde jeg
problemer med LAN og WLAN igen og igen. Det viste sig at
være en hardwarefejl. Jeg tror ikke, det er et generelt problem. Sandsynligvis havde jeg lige fanget en ødelagt
Raspi. Så købte jeg en Raspberry 4b med 2 GB, som kører nu perfekt.
Min portable amatør-radio opsætning til Raspberry Pi3
https://dl1gkk.com/small-portable-digital-amateur-radio-station/

NYT: Min bærbare hamradioopsætning V2 til Raspberry Pi4

https://dl1gkk.com/small-portable-digital-amateur-radio-station-v2/

Vigtig! Kontroller dit lydkort, og hvordan du styrer og optimerer det til radiotransmission.
http://members.chello.at/oe1mww/sound-card-check/

Forbered SD-kort

ScanDisk Ultra
ScanDisk Extreme Pro
Jeg bruger ScanDisk Ultra og Extreme Pro SD-kort med 32 GB.
Om nødvendigt kan du formatere dem ved hjælp af SD-hukommelseskortformater.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Installer operativsystem
Download raspbian OS. Jeg bruger den fulde version med desktop og anbefalet
software. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Kopier det på SD-kortet. Det er meget enkelt med
https://www.balena.io/etcher/
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Første start og grundlæggende opsætning Raspberry pi (Raspi)
Indsæt SD-kortet i Raspberry PI. Tilslut netværkskablet, HDMI-skærmen, tastaturet og musen, og start Raspi
ved at tilslutte strømstikket.
Brug den originale strømforsyning eller en strømkilde med tilstrækkelig strøm. Følg
installationsvejledningen. Før jeg genstarter Raspi går jeg til Indstillinger, Raspberry Pi
Konfiguration. Der tildeler jeg mit eget værtsnavn, for eksempel dl1gkk-pi-4, så jeg kan identificere det senere
på netværket. Derefter skifter jeg til Interfaces og aktiverer VNC-serveren og ssh. Med dette kan jeg styre den
yderligere softwareinstallation via VNC eller ssh. Nu kan du genstarte Raspi.
Efter dette foretager jeg en software- og operativsystemopdatering:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
reboot

OBS: I øjeblikket fungerer HDMI-lyden fra min Raspi 4 ikke længere efter jeg har opdateret /
opgraderet Raspbian juli 2019 OS. Det er sandsynligvis en opdateringsfejl.

I øjeblikket kan jeg ikke finde en løsning. Hvis nogen har en løsning på det, så mail til info@dl1gkk.com

For at fjernbetjene Raspberry Pi skal du installere en VNC Viewer på en anden computer. Jeg bruger:
https://www.realvnc.com/
Det anbefales at oprette en konto hos RealVNC. Dette giver dig mulighed for at kontrollere op til 5 computere til
privat brug. Når du er logget ind, er dette også muligt at bruge det uden for dit eget netværk. Når dette er gjort,
skal du logge på VNC-serveren på Raspi (klik på ikonet i menulinjen) og VNC Viewer. Adgang skal nu være
muligt. Du har selv tildelt værtsnavnet og adgangskoden. Brugeren er: pi
Sikkerhedskopiering og gendannelse
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Lad os tale om sikkerhedskopiering og gendannelse. Jeg anbefaler at foretage regelmæssige sikkerhedskopier
fra SD-kortet. For nye installationer gør jeg dette efter hvert afsluttet trin. F.eks. Efter installationen af
operativsystemet, efter installationen af software A, efter installationen af software B ... Årsagen er, at noget
kan gå galt i løbet af en installation. Hvis det sker, kan du blot gå tilbage til forrige backup.

Der er en grund til ikke at røre ved et fungerende system. Men jeg vil tilføje: hvis du ikke har en
sikkerhedskopi. Af denne grund arbejder jeg altid med to SD-kort på Raspi. Den ene bruger jeg til at teste nye

installationer og den anden er mit arbejdssystem. På arbejdssystemet kommer kun det, der virkelig fungerer.
Den nemmeste måde er at tage backup og gendanne er med:
https://www.tweaking4all.com/software/macosx-software/applepi-baker-v2/
eller med denne: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

GPS-ur (tidssynkronisering)
Lad os tale om tidssynkronisering. Software som wsjt-x har brug for et nøjagtigt tidspunkt. I dit lokale
netværk kan du hente informationer om tid fra andre enheder som har tidssync. Jeg bruger f.eks min
mobiltelefon som WLAN-hotspot til Raspi. En anden mulighed er at bruge en GPS. Jeg bruger en Diymall Vk172 Usb GPS Dongle. GPS er også rart, hvis du vil arbejde med APRS (Xastir APRS understøtter den) eller noget
andet. Installationen til denne gps er baseret på en video fra KM4ACK.
Tak Jason, fantastisk stykke arbejde
https://youtu.be/Oag9qYuhMGg
Sæt GPS'en i Raspi, og tænd den
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sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps chrony
sudo nano /etc/default/gpsd
# Make / change to following setting:
START_DAEMON=”true”
USBAUTO=”true”
DEVICES=”/dev/ttyACM0″
GPSD_OPTIONS=”-n”
#Ctrl-X and yes to save
sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
#Add the following line to the end of the file:
refclock SHM 0 offset 0.5 delay 0.2 refid NMEA
#Ctrl-X and yes to save
reboot

Nu kan vi kontrollere, om alt er i orden
# check that gpsd and chronyd are active
systemctl is-active gpsd
systemctl is-active chronyd
# show the gps data
gpsmon -n

Installer packet-radio (Hamlib, Direwolf, Xastir, Linpac)
Installer Hamlib (Transceiver Control)

Installer Hamlib først, hvis du har brug for en PTT-kontrol til Soundmodem (Direwolf)

Hvis du bruger et Signalink USB-lydkort med VOX til PTT, behøver du ikke at installere Hamlib. Den virker
med hurtig vox på 1200 baud packet, men ikke for 9600 baud Brug ikke VOX fra en transceiver. Det er ikke
hurtigt nok. Hvis du bruger et billigt USB-lydkort som mit, har du brug for et hardware-PTT-kredsløb eller et
USB-seriekabel og Hamlib til Transceiver kontrol. VIGTIGT, hvis du vil bruge Hamlib, skal du installere det
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FØR du installerer Direwolf.

Direwolf vil under compileringen tjekke om følgende filer er til stede:

/usr/local/include/hamlib/rig.h
/usr/local/lib/libhamlib.so

Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://youtu.be/iUOfsOnOmvQ

cd Downloads
wget https://sourceforge.net/projects/hamlib/files/hamlib/3.3/hamlib-3.3.tar.gz
tar -zxvf hamlib-3.3.tar.gz
cd hamlib-3.3
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~
reboot

Nu kan du kontrollere, om Hamlib fungerer. Med følgende kommando kan du kontrollere, hvilke transceivere
der understøttes

# l is a lower case L
rigctl -l

Noter nummeret ud for din tranciever, du skal bruger dette senere for at lave PTT i Dirrewolf
Jeg bruger en Elecraft KX2 og en 144 / 432Mhz-transverter, K3/KX3 har nummer 229 og den kan også bruges
til KX2. så jeg kan f.eks. få udlæst frekvensen med følgende kommando

rigctl -m 229 -r /dev/ttyUSB0 -s 38400 f

Installer Direwolf (lydmodem)
(I Oktober 2019 nummeret af QST er der en artikel om APRS med Direwolf)
Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://youtu.be/Nz4mOzi5bcw
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sudo apt-get install libasound2-dev
sudo apt-get install libudev-dev
git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf
cd ~/direwolf
make -j
sudo make install
make install-conf
make install-rpi
reboot

Nu kan vi konfigurere Direwolf. Først ser vi på vores lydkort ind- og udgang

# l is a lower case L
aplay -l
arecord -l

Nu redigerer vi Direwolf-konfigurationsfilen
sudo nano direwolf.conf

Rul ned til linjen:
#ADEVICE - plughw: 1,0 og slet # fra starten af linjen.
Rul ned til: KANAL 0 PROPERTIES
og udskift: NOCALL
med dit kaldesignal, f.eks. i mit tilfælde DL1GKK.
NB: Dette skal være store bogstaver.
Så hvis du vil bruge Hamlib, skal du rulle til PTT og ændre det (i mit tilfælde) til:
PTT RIG 229 / dev / ttyUSB0
(RIG 229 er K3 / KX3, men fungerer også med KX2)
Tryk på Ctrl + x, luk og gem fil. Lav derefter en genstart.
Du kan Nu starte direwolf, med kommandoen:
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direwolf

Efter start ser du informationer fra Dirwolf, vær opmærksom på at den begynder at dekoder packet. Du vil se:
- Hamlib er aktiveret,
- den aktive lydenhed,
- info om din aktive kanaler og konfiguration
- info, om at Direwolf er klar til at acceptere AGW (Port 8000) og KISS TCP (Port 8001).
Vi har brug for AGW for en enkel forbindelse med
Xastir.
Blinkende konsoloutput?
I mit tilfælde, efter start af Direwolf, blinker teksten. Det er en terminaladfærd, der er ændret på Raspbian
Buster. Der er tomuligheder for at ordne det:
1.) Du kan starte direwolf sort/Hvid, med kommandoen -t 0

direwolf -t 0

2.) Eller du kan fixe det ved at bruge ”DEV” branche

rm -rf direwolf
git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf
cd ~/direwolf
git checkout dev
make -j
sudo make install
make install-conf
make install-rpi
reboot
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Installer Xastir (APRS)

sudo apt-get install xastir
# Add the system user ‘pi’ to run the xastir program
sudo usermod -a -G xastir-ax25 pi
reboot

Nu kan vi starte xastir. Men inden det starter vi først Direwolf

Direwolf
#then in a new terminal window
xastir

Efter den første start af Xastir skal den konfigureres. Indtast dit Call, LAT / LONG og kig efter et stationssymbol
på kortet. Gå derefter til Interface og Interface Control. Der tilføjer du en ny interfacetype. For Direwolf er dette
“Netværk AGWPE”. localhost og Port 8000 er ok, du kan se det, hvis du starter Direwolf. klik på den tilsvarende
enhed og start den. Tjenesten skifter fra ”Down” til ”UP”.
Hvis du har installeret GPS efter min beskrivelse, kan du aktivere den. Gå til interface Control og “NetværksGPS (via gpsd)”. localhost og GPSD Port 2947. tryk ok, og klik på den tilsvarende enhed og start den. Tjenesten
skifter fra ”Down” til ”UP”.
Hvis du vil, kan du også forbinde Xastir yderligere eller kun med en server fra Internettet. Gå til interface
control og “Internetserver”. Indtast din APRS “adgangskode”. tryk ok, klik på den tilsvarende enhed og start
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den. Tjenesten skifter fra ”Down” til ”UP”. Hvis du ikke har en adgangskode, kan du oprette en. Se her:
https://apps.magicbug.co.uk/passcode/
Gå til File (menu), Configure and Save Config Now!
Det er det. Det er nemt 😊
Installer Linpac (Packet Radio Terminal)

Først skal vi installere AX25 netværkssupport
sudo apt-get install libax25 ax25-apps ax25-tools

Nu skal vi skifte axports
cd /etc/ax25/
sudo nano axports

I mit tilfælde skal jeg konfigurere til:
1 DL1GKK 1200 255 2 pakke
port-number call speed paclen window description
Afslut, med ctrl-x, Save and reboot

marts 2022

14

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

marts 2022, 3. årgang, nummer 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu kan du starte Direwolf med -p (aktiver KISS-TNC)
direwolf -p

Nu kan du forbinde Direwolf til AX25
sudo /usr/sbin/kissattach /dev/pts/1 1 44.56.4.118

/ dev / pts / 1 er fra Direwolf. 1 efter dette er port nummeret fra axports filen. Hvis alt er i orden, får du: AX.25port 1 bundet til enhed ax0
Nu kan vi installere Linpac. Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter linpac, vælg
den og anvend. Start linpac med:

sudo linpac -m

Nu skal linpac køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Når du er klar, skal du genstarte.

Installer FLRig (Transceiver Control)

Det er vigtigt, at du installerer FLRig før FLDigi. Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://www.youtube.com/watch?v=WCj2usvOItQ

sudo apt-get install libfltk1.3-dev libjpeg9-dev libxft-dev libxinerama-dev libxcursor-dev libsndfile1-dev
libsamplerate0-dev portaudio19-dev libpulse-dev

Det hele skrives ud i en lang linje
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For den yderligere installation har vi brug for softwaren fra;
http://www.w1hkj.com/files/

cd Downloads
wget http://www.w1hkj.com/files/flxmlrpc/flxmlrpc-0.1.4.tar.gz
ls
tar -zxvf flxmlrpc-0.1.4.tar.gz
cd flxmlrpc-0.1.4
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~/Downloads

Vi går til mappen / flxmlrpc og kopierer link-adressen med højreklik på flxmlrpc-0.1.4.tar.gz (i dette tilfælde ...
senere er det muligt, at du har en højere udgivelsesnummer), vi har brug for det til wget-kommandoen.
Vi går til Folder / flrig og kopierer link-adressen med højreklik på flrig-1.3.47.tar.gz (i dette tilfælde ... senere er
det muligt, at du har en højere version nummer), vi har brug for det til wget-kommandoen.

wget http://www.w1hkj.com/files/flrig/flrig-1.3.48.tar.gz
ls
tar -zxvf flrig-1.3.48.tar.gz
cd flrig-1.3.48
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
cd ~
flrig

Nu skal FLRig køre, og du kan justere din individuelle opsætning.
Note til FLRig: I øjeblikket bruger jeg den direkte CAT-kontrol af de enkelte programmer og klarer mig uden
FLRig. Årsagen er, at FLRig slukker for PTT i min opsætning, med en forsinkelse. Der er et par
millisekunder. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor dette er tilfældet endnu. Hvis nogen ved det, så kontakt mig:
info@dl1gkk.com. Installation af
FLRig giver alligevel mening, da nogle drivere også kræves af FLDigi.
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Installer FLDigi (Datatilstand)

Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://www.youtube.com/watch?v=oD59HpiYtDE
sudo nano /etc/dphys-swapfile

Slet “#” fra linjen: #CONF_SWAPFILE=/var/swap
set CONF_SWAPSIZE=512
lave CTRL+X og gem swapfile

sudo /etc/init.d/dphys-swapfile restart

For den yderligere installation har vi brug for softwaren fra:
http://www.w1hkj.com/files/
Vi går til Folder / fldigi og kopierer link-adressen med højreklik på fldigi-4.1.07.tar.gz (i dette tilfælde… senere
er det muligt, at du har en højere version nummer), vi har brug for det til wget-kommandoen.

marts 2022

17

RDE-posten
Radioamatører Der Eksperimenterer

marts 2022, 3. årgang, nummer 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cd Downloads
wget http://www.w1hkj.com/files/fldigi/fldigi-4.1.08.tar.gz
tar -zxvf fldigi-4.1.08.tar.gz
ls
cd fldigi-4.1.08
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~

Nu skal vi fortryde ændringerne i swap-filen

sudo nano /etc/dphys-swapfile

lave “#” foran linjen: #CONF_SWAPFILE=/var/swap
set CONF_SWAPSIZE=100
lav CTRL+X og gem swapfile
Nu skal FLDigi køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Bemærk: Hvis du bruger FLRig til
transceiver-kontrol, skal du manuel starte det.
Når du er klar, skal du genstarte.
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Install WSJT-X (Data Mode)

Installer WSJT-X med PPA fra Greg Beam.
Tak til Greg for et stort arbejde
For mere information se her https://launchpad.net/~ki7mt/+archive/ubuntu/wsjtx

sudo nano /etc/apt/sources.list

Føj følgende til slutningen af filen sources.list

deb http://ppa.launchpad.net/ki7mt/wsjtx/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/ki7mt/wsjtx/ubuntu xenial main

CTRL-X for at gemme og afslutte.
Nu skal du opdatere dit system
sudo apt-get update

Herefter installerer du WSJT-X
sudo apt-get install wsjtx

Bekræft alle spørgsmål i installationen med ”yes” og herefter
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reboot

Hvis du efter installationen ikke har den sidste nye version, så tag det roligt, du kan opdatere det.
Fjern først den gamle version. Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter wsjtx og slet
alle pakker med wsjtx.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Slet i slutningen af sources.list følgende filer

deb http://ppa.launchpad.net/ki7mt/wsjtx/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/ki7mt/wsjtx/ubuntu xenial main

CTRL-X for at gemme og afslutte, for direkte update er PPA ikke nødvendig mere.
Gå til https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html, og download den aktuelle version til mappen
Downloads. For eksempel: Raspbian Stretch..: wsjtx_2.1.0_armhf.deb

cd Downloads
sudo dpkg -i wsjtx_2.1.0_armhf.deb
reboot

Nu skal WSJT-X køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Bemærk: Hvis du bruger FLRig til
transceiver-kontrol, skal du først starte det.
Når du er klar, lav en genstart.
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Install GridTracker (Display connections on a map)

Installering er let og fungerer godt med WSJT-X.

Download den nyeste software fra https://tagloomis.com/downloads/ til mappen Downloads. I mit tilfælde var
det: GridTracker-Linux-Arm-1.19.0831.tar.gz. Pak det ud med et højreklik i filmanageren. Skift til mappen
GridTracker, og læs README.txt. Der finder du instruktionerne for installationen, Følg dem.
Antag som et eksempel, at GridTracker-Linux-Arm-1.19.0831.tar blev downloadet til / home / pi / Downloads /,
og udpakket til en mappe, direkte under den, / home / pi / Downloads / GridTracker /. Kopier Pi3- eller Pi4GridTracker.desktop til / home / pi / Desktop /, og gridtracker.png til / home / pi / Downloads / GridTracker /.
Hvis din GridTracker-installation bruger andre filplaceringer, skal du blot redigere de passende linjer i
GridTracker.desktop for at henvise til de korrekte mapper. Du skal nu se GridTracker-ikonet på dit skrivebord.
Start WSJT-X og gå til Filemenu, Indstillinger, Rapportering og aktiver:
• Accepter UDP-requist
• Notify on accepeted UDP-requist
• Accept UDP request restore window
UDP Server er 127.0.0.1 og portnummer 2237
Nu kan du starte GridTracker med et dobbeltklik på skrivebordsikonet.
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Install JS8Call (Data Mode)

Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://youtu.be/Nz4mOzi5bcw
For den videre installation har vi brug for softwaren fra: http://files.js8call.com/latest.html
Vi kopierer linkadressen med højreklik på http://files.js8call.com/1.1.0/js8call_1.1.0_armhf.deb (i dette tilfælde…
senere er det muligt at du har et højere udgivelsesnummer), vi har brug for det til wget-kommandoen.
cd Downloads
wget http://files.js8call.com/1.1.0/js8call_1.1.0_armhf.deb
sudo dpkg -i js8call_1.1.0_armhf.deb
reboot

Hvis du har problemer med afhængighed, kan du prøve at køre
sudo apt --fix-broken install
sudo dpkg -i js8call_1.1.0_armhf.deb

Nu skal JS8Call køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Bemærk: Hvis du bruger FLRig til
transceiver-kontrol, skal du starte det.
Se denne video, hvis du vil hente din gridsquare fra GPS https://youtu.be/DpzC7g-gY44
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Install CQRLOG (Advanced ham radio logbook)

Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter cqrlog, vælg den og anvend.
Nu skal CQRLOG køre, og du kan justere din individuelle opsætning.

LOTW-bruger: Installer TQSL og indlæs eksisterende certifikat på Raspi.
Se på K0PIRs YouTube-video. Tak rig, godt job
https://youtu.be/M9o0WnJtxz0
Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter TQSL, vælg den og anvend. Nu skal TQSL
køre. Når du er klar, skal du genstarte.
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Install GPredict (Sat-Tracking)

Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter gpredict, vælg den og anvend.
Nu skal Gpredict køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Når du er klar, skal du genstarte.
Install QSSTV (Slow Scan Televison)
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Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter qsstv, vælg den og anvend.
Nu skal qsstv køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Når du er klar, skal du genstarte.
Install GQRX (SDR)

SDR-modtagere er det første valg, hvis du bare vil være klar til at modtage i et så bredt frekvensområde som
muligt. Disse modtagere er allerede meget billige og fungerer godt sammen med Raspberry. Jeg bruger DX
PATROL MK4 med et frekvensområde fra 100 kHz til 2 GHz.
Med en tilpasset LNB og en Downconverter er modtagelse af amatørradiosatellitten QO-100 også mulig.
Se her: http://www.dxpatrol.pt
Men også til afkodning af de fleste forskellige signaler som f.eks. vejrfax, er SDR-modtageren velegnet.
For at bruge SDR-modtageren har du brug for den relevante SDR-software. Jeg bruger Gqrx. Følg denne
installations vejledning: Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter gqrx, vælg den og
anvend. Efter endt installation, foretag en genstart.
Bliv ikke overrasket, opstart af GQRX-softwaren på Raspi tager et stykke tid ... Nu skal gqrx køre, og du kan
justere din individuelle opsætning. DX PATROL MK4 er en RTL2838 enhed, så jeg bruger som I / O input
Realtek RTL2838UHIDIR SN: 00000001. Jeg bruger USB 2.0-porten, fordi jeg fra tid til anden havde problemer
med USB 3.0-porten.
I mit tilfælde virkede lydudgangen ikke efter standardinstallationen. Jeg fikseret dette som følger
Åbn webbrowser på Raspi
http://gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
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Download den aktuelle version af Gqrx til Raspberry Pi 3 i mit tilfælde er det SDR 2.11. Åbn filhåndteringen og
gå til Downloads. Højreklik på gqrx-sdr-2.11.5-linux-rpi3.tar.xz og vælg udpakning her. Åbn mappen gqrx-sdr2.11.5-linux-rpi3. Se i readme.txt. Åbn LXTerminal og tryk ”enter”
sudo apt-get update
sudo apt install gnuradio libvolk1-bin libusb-1.0-0 gr-iqbal
sudo apt install qt5-default libqt5svg5 libportaudio2
cd Downloads
ls
cd gqrx-sdr-2.11.5-linux-rpi3
sudo cp udev/*.rules /etc/udev/rules.d/
reboot

Install FreeDV (Digital Voice)

Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter freedv, vælg den og anvend.
Nu skal FreeDV køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Når du er klar, skal du genstarte.
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Install VOACAP (Propagation Prediction)

Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://www.youtube.com/watch?v=jye6JkIPYY0
Til installationen har vi brug for softwaren fra
https://www.qsl.net/hz1jw/voacapl/index.html
sudo apt-get install gfortran
cd Downloads
wget https://www.qsl.net/hz1jw/voacapl/downloads/voacapl-0.7.2.tar.gz
ls
tar -xzf voacapl-0.7.2.tar.gz
cd voacapl-0.7.2
./configure
make
sudo make install
makeitshfbc
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Test installationen med følgende kommando
voacapl ~/itshfbc

Du skal se output svarende til det følgende:
Executing from dir=/home/pi/itshfbc/run
OPENing file=voacapx.dat
TRANSMIT=2-D Table [default/const17.voa ]=Const 17dB beam= 0.0 az= 57.4
RECEIVE =2-D Table [default/swwhip.voa ]=SWWhip.VOA beam= 0.0 az= 254.7
Method 30 Jun 100ssn Freqs= 6.1 7.2 9.7 11.9 13.7 15.4 17.7 21.6 25.9

Hvis du ser noget, der ligner ovenstående (uden fejlmeddelelser), er Voacapl og datafilerne kompileret og
installeret korrekt.
Installer den grafiske grænseflade

Bemærk: De følgende linjer fra den første sudo-kommando til den næste sudo-kommando er en blok. Kopier og
indsæt som blok. Alt andet er en enkelt linje.
sudo apt-get install yelp python3-gi python3-gi-cairo rarian-compat \
gnome-doc-utils pkg-config python3-dateutil python3-mpltoolkits.basemap \
python3-cairocffi
sudo apt-get install libgtk-3-dev
cd ..
ls
wget https://www.qsl.net/hz1jw/pythonprop/downloads/pythonprop-0.28.tar.gz
ls
tar -xzf pythonprop-0.28.tar.gz
cd pythonprop-0.28
./configure
sudo make install
reboot

Softwaren kan nu startes via Raspi-menuen.
For at bruge softwaren er det nyttigt at se videoen af Jason og at læse brugermanualen.
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Install Chirp (Programming transceivers)

Installationen er baseret på en video fra KM4ACK.
https://youtu.be/RQ8eEsU1b1c
Til installationen har vi brug for softwaren fra
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download

sudo apt-get -y install python-gtk2 python-serial python-libxml2
mkdir chirp
cd chirp
wget https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/chirp-daily-20190829.tar.gz
ls
tar -xzf chirp-daily-20190829.tar.gz
ls
cd chirp-daily-20190829
sudo python setup.py install
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Qtel (Echolink Client)

Åbn raspbian-menu indstillingerne: tilføj / fjern software, søg efter qtel (grafisk klient til EchoLinkprotokollen), vælg den og anvend.
Nu skal Echolink køre, og du kan justere din individuelle opsætning. Når du er klar, skal du genstarte.
I mit tilfælde fungerer det ikke med 3,5 mm lydstik. Jeg bruger et USB-headset.
Mere information om EchoLink:
http://www.echolink.org
Vigtigt: For at Echolink skal fungere, er det nødvendigt at aktivere portene UDP-5198-5199 og TCP 5200 i
routeren og tildele dem til Raspberry Pi.
Andet brugbar software: RPI-Monitor
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RPi-Monitor er en software designet til at overvåge indhold fra GNU / Linux-systemet og tilsluttede perifere
enheder. Det gemmer statistik i den lokale Round Robin-database og integrerer en webserver, der giver
mulighed for at vise aktuelle status og statistikker.
https://xavierberger.github.io/RPi-Monitor-docs/11_installation.html
https://xavierberger.github.io/RPi-Monitor-docs/index.html
# Install RPi-Monitor‘s public key to trust RPi-Monitor repository:
sudo apt-get install dirmngr
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F
# Execute the following command to add RPi-Monitor into your list of repository:
sudo wget http://goo.gl/vewCLL -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list
# To install RPi-Monitor, execute the following command:
sudo apt-get update
sudo apt-get install rpimonitor

RPi-Monitor er designet til at starte automatisk og indsamle oplysninger. Webgrænsefladen er tilgængelig på
adressen http: //raspberrypi.local: 8888 (hvis du ændrer Raspberry Pi-værtsnavnet, skal du bruge ditHostname.local: 8888)
Hvis du fåer info: Package(s). Update needed…. Brug følgende:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo /etc/init.d/rpimonitor update

Screen Saver Utility
Hvis du vil deaktivere pauseskærmen, er det nemmest at installere en pause skærmeprogram

sudo apt-get install xscreensaver
reboot

Åbn værktøjet, og deaktiver pauseskærmen.
Remote Desktop Software
Flere Linux-værktøjer er tilgængelige til Linux-distributioner. Disse kan håndtere en eller mange af de
forskellige protokoller, der kan bruges til fjernbetjening af en anden maskine. Imidlertid er den bedste
mulighed - bestemt for Raspberry Pi - sandsynligvis Remmina, der understøtter RDP, VNC, SPICE, NX, XDMCP,
SSH og EXEC. For at installere Remmina skal du vende tilbage til terminalen og trykke Enter.
sudo apt install remmina
reboot
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Generel Information
Mange programmer installeres ved hjælp af denne vejledning. I tilfælde af en fejl kan det være nyttigt at
udføre en opdatering. Vigtigt: Lav en sikkerhedskopi af SD-kortet, før du prøver på det.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
reboot

Alternativt kan det være nyttigt at opgradere det komplette system. Vær forsigtig, programmerne fungerer
muligvis ikke bagefter.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
reboot

Ansvarsfraskrivelse
Bemærk, at softwaren / informationen, der er tilgængelig på dette websted/dokument, leveres "som den er"
uden nogen form for garanti, enten udtrykt eller underforstået, og sådan software skal bruges på din egen
risiko.
Brug af softwarelinkene på dette websted sker efter eget skøn og risiko og med aftale om, at du alene er
ansvarlig for enhver skade på dit computersystem eller tab af data, der følger af sådanne aktiviteter. Du er
alene ansvarlig for tilstrækkelig beskyttelse og sikkerhedskopi af data og udstyr, der bruges i forbindelse med
nogen af softwaren, der er knyttet til dette websted, og vi er ikke ansvarlig for skader, som du måtte lide i
forbindelse med download, installation, brug, ændring eller distribution af sådan software. Ingen rådgivning
eller information, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, opnået af dig fra os eller fra dette websted, skaber
garanti for softwaren.

Have fun…
VY 73, Karl-Heinz, DL1GKK
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Foreningen for fremme af radio amatør events, sælger:
Coax relay op til 18 GHz

Coax relay 28 volt Dowkey 411C – 430832 op til 18 GHz evt. yderlige data kan findes her
https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/
Sælges for 350,00 kr / stk. plus evt. forsendelse

PA-trin

Lineært PA fra 20 til 500 MHz med 10 watt ud ved -10 dBm input 24 volt drift spænding, input via SMA hun
stik.
Pris 250,00 kr / stk. plus evt. forsendelse

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk eller OZ1AHV Finn oz1ahv@oz1ahv.dk ved interesse.
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Kalender for danske radioamatører
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR)

Do-It-Yourself – EDR temadage
Som det nok er læserne bekendt, så er de 2 dage i Herning og Frederikssund blevet rykket til senere på året når
Coronaen er mindre voldsom end nu.

Foredrag om Portabel expedition (OZFF)
Foredragsholder er OZ7AEI, Jakob og det holdes i EDR Sæby d. 2. marts kl. 19.30. Gæster er velkommen.
Se mere på https://www.edr.dk/events/portabel-ekspedition-ozff-oz5gx/

Foredrag om DMR radio
Foredragsholder er OZ1BZJ, Michael og det holdes i EDR Struer d. 7. april. Gæster er velkommen.
Se mere på https://www.edr.dk/events/dmr-radio-oz3edr/

Aflysninger i 2022
Agerskov Forårsmarked og Vildsund Marked er i år aflyst. Vi håber på, at de vender tilbage næste år.

Dansk Vinter VHF Dag
Den annoncerede dag i januar blev aflyst – igen på grund af COVID-19. Der var tale om ny dato d. 26. marts,
men det kan ikke nås. Der er Vinter VHF Dag 14. januar 2023.

Udenlandske hamventions
Indtil videre har jeg ikke set nogen aflysninger, så her er en liste over dem, der måske har interesse for danske
radioamatører:
Funktag Kassel https://www.edr.dk/events/funktag-kassel/
Dayton Hamvention: https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention/
Hamradio Freidrichshafen: https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen/
Følg med på de nævnte links for evt. aflysninger

Husk også Danish DX Groups 50 års jubilæum. Tilmelding er i gang og sker til OZ1ACB, Allis. Se mere på
http://ddxg.dk/

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 informationerne.
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Hendes Majestæt Dronningens 50 års regentjubilæum
Af OZ0J, Jørgen

Vi var en kreds af radioamatører, der efter succesen med OZ75MAY / OZ75BO ville fejre Hendes Majestæt
Dronningens 50 års regentjubilæum d. 14. januar 2022.
Belært af erfaringen med tidligere events, så skulle call’et være tilpas kort til at kunne bruges på alle modes,
ikke mindst med WSJT-X og JTDX, hvor det kan være lidt af en udfordring med lange calls. Og calls, der
slutter med /xx (tilfældigt løbenummer) plejer heller ikke at være den store succes med WSJT-X eller JTDX.

Vores QSL kort. Vores QSL MGR er OZ1ACB, og du bestiller
nemmest QSL kort via Clublog.

Vi besluttede at være QRV hele januar måned med booking på online kalenderen https://www.supersaas.dk/
Den kan indeholde op til 500 registrerede bookinger i den gratis udgave. Det loft løb vi på ca. midt i eventen på
DIGI, så den blev sat ned til 14 dags historik. Det kan i øvrigt anbefales, at man tager en backup (export) af
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Det lykkedes og i flere dage at være på Clublog top 10 og de stationer,
der kørte flest DXCC de seneste 14 dage

kalenderen fx til Excel el.l., så man har gamle data liggende lokalt. Det kan også blive en stor fordel, når man
senere skal gå tilbage for at se, om nogen har været QRV på det pågældende bånd, mode og dato.
Det blev til i alt 18 tilmeldte og aktive operatører rundt om i Danmark, og vi var QRV på phone, CW og diverse
DIGI modes, hvor FT8 trak det store læs. Vi var også QRV fra 1,8 – 1296 MHz samt via QO-100 satellitten.
Det blev under eventen til 13.670 QSO’er, 157 DXCC’er og 791 båndlande i mixed mode. Der er ved deadline sidst i
februar bekræftet 6.501 QSO’er via LoTW og 6.533 QSO’er via eQSL. Disse tal stiger sikkert hen over året. Der er
kørt 8.850 unikke call, og der er p.t. bestilt ca. 575 QSO’er på papir QSL kort.

Fra vores diplom manager har jeg fået oplyst, at der var stor interesse for denne event, ikke mindst fra danske
radioamatører. En kort analyse af loggen viser følgende fordeling på kontinenter:
NA: 8,7%
SA: 0,8%
EU: 82,8%
AF: 0,8%
AS: 6,2%
OC: 0,6%
Det lykkedes at køre 49 ud af USA's 50 stater. Kun Hawaii manglede.
Vi har med sikkerhed kørt 35 CQ Zoner – på en måned. Der kommer lidt forskellige resultater afhængig af,
hvilket program man analyserer loggen i.
Der er udstedt et diplom, og reglerne for diplom kan findes på https://www.qrz.com/db/oz50q Bemærk at siden
kun er på engelsk. Diplom kan bestilles hos OZ4CG, Carsten på oz4cg@live.dk
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Vores QSL kort er også undervejs i trykken. Vores QSL Manager er OZ1ACB, Allis, og det ALLERNEMMESTE er
at bestille vores QSL kort på https://clublog.org/logsearch/oz50q Allis sender både direkte og via EDR QSL buro,
og vi behøver ikke dit QSL kort.
Vi lægger nu hovederne i blød til næste event, måske i 2023 eller 2024. Ideer er velkommen til mig på
oz0j@oz0j.dk
En særlig tak til operatørerne, der gjorde en fejring af Hendes Majestæt Dronning til en succes.
Dette er e-mail QSL kort, som OZ50Q har modtaget

Dette er e-mail QSL kort, som OZ50Q har modtaget

Vores diplom.
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Mikrobølgedag i Horsens
Det er atter tid for mikrobølgeaktivitet i Horsens! I 2020 måtte dagen aflyses pga. Covid-19, men nu er vi klar til
at gentage aktiviteten. Lørdag den 7. maj 2022 afholdes Mikrobølgedag i OZ6HR, EDR Horsens afdeling,
Parallelvej 6A, 8751 Gedved.

Program:
10:00
Velkomst. Kaffe og rundstykker mm. (- klublokalet er åbent fra kl. 09:00)
10:30 Dagens aktiviteter begynder:
Foredrag af OZ7TA: ”3-D printning af mikrobølgentenner”
Demonstration og test af medbragte stationer på P-pladsen udenfor
12:00 Frokost
13:00 - ? Portabel aktivitet fra Ejer Bavnehøj og andre bakketoppe i området.
Rekordforsøg på 122 GHz.
15:30
Afslutning i klublokalerne.
Tag dit eget mikrobølgegrej med. Der bliver mulighed for at teste med andre stationer – desuden er alle
interesseret i at se, hvad netop DU benytter/bygger af udstyr. Vi sætter også borde op til loppemarked, hvis du
har komponenter eller udstyr at sælge.
Der serveres morgenkomplet (25 kr) og/eller frokost (60 kr). Betaling herfor sker forud via MobilPay 25327106
inden 1. maj. Husk at angive call eller navn.
Nærmere information om bl.a. foredrag vil senere komme på EDR's VUSHF hjemmeside https://vushf.dk/ og på
OZ6HR's hjemmeside http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag/
Alle er velkomne! Uanset om du er nybegynder eller erfaren mikrobølgeamatør, vil der blive noget at opleve.
Team OZ6HR

Rev3 1. marts 2022
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Velkommen til EDR’s marts klumme i RDE-Posten
I denne klumme vil Vi blandt andet fokusere på at det i 2022 er valgår til EDR’s repræsentantskab (RM). Det er
nok et emne som en del vil sig åhh NEJ! Til.
Men hvis vi fremover skal have EDR til at kunne efterleve sin formålsparagraf, så skal foreningen have nogle
ledende organer, der aktivt kan og vil tage del i det arbejde, ellers overlever EDR ikke.
Vi skal ganske enkelt have yngre kræfter, det fordomsfrit vil give deres bidrag til fremtidens EDR, med
ombord.
Nu vil mange af jer sikkert tænke og sige at dét har jeg ikke tid til, dertil kan jeg så fortælle at så længe I ikke
går efter en plads i EDR’s hovedbestyrelse, er det ikke slemt:
•

Ét fysisk møde i november i valgåret og maksimalt 1 til 2 sager til elektronisk behandling pr. måned
når det går vildt for sig.

Fremtidigt kan der for at gøre RM mere aktivt, blive tale om at RM mødes virtuelt, et per timer, måske en gang
om måneden. Emnerne der kan diskuteres i et virtuelt forum, bør være alt der handler om at fremme ”Verdens
Bedste Hobby” og hvordan gør vi den indbydende for yngre mennesker, så de bliver en del af vores fællesskab.
Der køres pt. forsøg med den mødeform i det nuværende RM og jeg glæder mig til at vi kan bringe disse
erfaringer med ind i den næste RM-samling.
I skal heller ikke snydes for en lille ”opgave” oversigt, omfattende de emner RM bør tage sig aktivt af:
•
•
•

Udarbejdelse af strategier for fremtidens EDR, i samarbejde med hovedbestyrelsen
Skabe rammebetingelserne for forbedrede forhold for alle danske radioamatører
Være med til at understøtte klubber og lokalafdelinger i RM-medlemmets hjemområde.

For at gøre disse opgaver realisable uden at slide ildsjæle op, skal vi have flere hænder med ombord.
Repræsentantskabet består af 34 medlemmer i flg. EDR’s vedtægter. Til valget i 2020 var der i tre af fem
regioner ikke opstillet nok kandidater til at udfylde de pladser den pågældende region havde ret til:
•
•
•
•
•

Region Nordjylland: 3 mandater – 2 opstillede – 1 tom stol
Region Midtjylland: 8 mandater - 8 valgt
Regions Syddanmark: 9 mandater – 9 valgt
Region Sjælland: 5 mandater – 3 opstillede – 2 tomme stole
Region Hovedstaden: 9 mandater – 3 opstillede – 6 tomme stole

Som I kan se, er NI ud af 34 pladser tomme! Det må og skal vi have ændret på hvis I vil have en forening der
kan tale danske Radioamatørers sag overfor myndighederne og deltage i det vigtige internationale samarbejde
med andre landes radioamatør foreninger.
En meget naturlig forklaring på de manglende kandidater er helt sikkert de uendelige stridigheder, der i årevis
lammede EDR og forhindrede ethvert skridt fremad.
Det klima har den nuværende hovedbestyrelse (HB) fået afmonteret. Konsekvensen heraf var at vi i november
2021 havde det mest fredelige og konstruktive RM-møde i mands minde.
Derfor kan Vi kun opfordre alle der har lyst til at bringe EDR videre af den vej vi er startet på at bygge i den
nuværende HB. Vi er lige startet på at gennemdigitalisere EDR. Der kommer et nyt administrationssystem,
forbundet med Webshop og EDR’s fremtidige Community. Denne øvelse er nødvendig da vi indenfor de næste
par år må sige farvel til vores dygtige forretningsfører. Forretningsføreren ønsker til den tid at nyde sit otium.
Vi kan nok heldigvis låne hende nogle timer pr. år til at foretage den kundepleje hun er så fabelagtig til at gøre.
Der er altså RIGELIGT at se til specielt for HB-medlemmerne, som også gerne så mulighed for at få lidt mere
støtte fra RM’s medlemmer.
Heldigvis er det ikke svært at opstille til valget til repræsentantskabet. På seneste RM møde blev EDR’s
vedtægter ændret så man kan opstille til valget blot ved at være medlem i EDR. Karenskrav er fjernet.
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Derfor skal I blot anmelde jeres kandidatur på en kandidat formular som sendes pr. e-mail til kontor@edr.dk.
Formularen kan I allerede nu rekvirere hos HB’s sekretær på e-mail sekr@edr.dk, som med glæde vil sende jer
formularen.
Tidslinje for RM-valg 2022:
•
•
•
•

Kandidatur til RM-valg 2022 skal anmeldes til kontor@edr.dk senest 15. juni 2022
Afstemningen til RM-valget foregår fra 1. august 2022 og stemmesedler skal være modtaget på EDR’s
kontor i Odense med posten d. 31. august 2022.
Stemmeoptælling sker i første uge af september, hvorefter resultatet offentliggøres på edr.dk og i OZ.
Det nyvalgte repræsentantskab mødes d. 19. november 2022 i Odense.

Lidt anden EDR-info:
Der har ikke været større sager fra IARU R1 siden årsskiftet, når der ses bort fra nogle få dokumenter. Lige nu
arbejder de interne arbejdsgrupper i IARU videre med ”#ShapingTheFuture”, så snart der kommer nyt i den
anledning vil I blive informeret herom.
Der skulle have været et ordinært IARU møde her i foråret, det er blevet udskudt på grund af Covid19
situationen som jo ikke alle steder er lige så gunstig som i Danmark. Som det ser ud nu, kommer mødet til at
ligge i samme periode som HAM RADIO 2022 i Friedrichshafen i Sydtyskland. Om det så kommer til at ske,
efter de seneste dage i Centraleuropa må de kommende uger vise. Ukraine krisen har allerede givet anledning
til en del ”støj”, for hvad gør vi nu.
Er vi neutrale eller?
IARU har udsendt følgende meddelelse som reaktion på Ukraine krisen:

Oversættelse:
Som svar på de seneste verdensbegivenheder har International Amateur Radio Union udsendt følgende
erklæring: "IARU er en apolitisk organisation, der fokuserer på at fremme og forsvare amatørradio og
amatørradiotjenester. Amatørradiotjenesten handler om selvinstruktion ...
Sagt på en anden måde er vi neutrale i flg. IARU. Lidt anderledes er holdningen hos nogle af NRAU’s
medlemmer, men de har jo også russerne lidt tættere på. Siden statement er udsendt, er der sket et jordskred
bla. I sportens verden, derfor kan holdningen hos IARU ændre sig.
Men de Ukrainske amatører fået sendeforbud i flg. Den undtagelsestilstand Ukraines parlament vedtog d. 23.
februar. At kontakte en Ukrainsk amatør kan være livsfarligt for denne og/eller familien, så lad være med det.
På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael
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