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

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

Materiale til brug i RDE-Posten: 

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

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

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

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

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

 

Deadline for næste nummer: 

25-9-2022 

 

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

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

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

mailto:info@rde-posten.dk
mailto:info@rde-posten.dk
http://www.rde-posten.dk/
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Redaktionen skriver:  
Ja så er sommeren ovre, og de lange mørke aftner starter, HURRA for det, så få man da lidt bedre tid til at rode 
med ”verdens bedste hobby”. I hvert fald så får man da en bedre samvittighed når man nu bruger aftnerne i 
shaket, i stedet for ude i naturen. 

Nå men inden vi nu alle går helt i vinter hi, så skal vi da lige have overstået årets Field Day, her den første 
weekend i september, og det foregår jo mere eller mindre ude i den fri natur. Jeg håber der er rigtig mange 

danske klubstationer med i år, det vil være rigtig fedt med en masse multiplier’s på det grundlag. Til alle jer andre 

radioamatører, som ikke lige er med i et klubarrangement, KOM NU LIGE TIL RADIOEN OG FÅ KØRT EN MASSE 

QSO’er. 

Hvis du nu mangler et projekt her i efteråret/vinter, så kunne du jo måske kaste dig over CW, som OZ7AIE, 
Jakob har gjort, og så glimrende beskrevet i en lille artikel her i bladet. Det kunne da være sjovt hvis CW igen 
fik en opblomstring, der er jo ingen der sige at man skal køre det hele med speed 150. Mindre kan sagtens gøre 
det, og man kunne jo evt. finde sammen i små grupper og så øve sig sammen på radioen, det er altid mere 
hyggeligt når man er flere sammen, end når man sidder alene og bare terper. 

Jeg har en lille sjov artikel med fra engelske RADCOM i dette nummer, (originalen kan ses i september 
nummeret af RADCOM) Omhandlende et hjemmebygget interface mellem transceiver og computer, til brug for 
f.eks. FT8. Det er ikke fordi det egentlig er noget særligt, men det er mere måden projektet er grebet an på. 
Man tager diverse små moduler over fra ”Kinøjser manden” og så binder man dem sammen til et komplet 
interface. Det er noget der åbenbart vinder mere og mere indpas blandt elektronik folk. Altså det der med at 
finde færdige moduler og så binde dem sammen og få noget helt andet ud af det. Jeg tror det er noget vi 
kommer til at se meget mere af i fremtiden. 

Skulle der nu lige være en eller flere af jer læsere der tænker at sådan noget har jeg da også strikket sammen, 
så må i da gerne sende et par billeder og en lille kort beskrivelse til redaktionen. Så vil vi sørge for at det bliver 
delt med en masse andre ligesindede elektronik tosser. 

Som mange af jeg sikker ved, så har OZ3EDR i Struer et rigtig fint samarbejde med lydkunstner miljøet, ikke 
bare i Struer, men internationalt. JOW JOW, Der kommer lydkunstner fra både Berlin, Frankrig, Afrika, Belgien 
med flere. Det er faktisk ganske spændende at lege sammen med disse lydkunstnere. Ikke at jeg forstår mig 
ret meget på selve kunsten, men det at hjælpe disse kunstnere til at frembringe diverse elektroniske dimser, 
som igen kan frembringe underlige lyde, det er altså meget sjovt.  

Oplevelsen af disse kunstneres begejstring ove de lyde der fremkommer på amatørradiobåndet, det er altså en 
oplevelse vær, så hver gang der komme nye kunstnere i huset, så er det efterhånden blev fast kutyme, at vi 
giver dem en demonstration af diverse modulations arter/former, samt fortælle en masse om det at være 
radioamatør, og hele radioamatør organisationen, world wide, oh hvem ved måske kan det kaste en ny 
radioamatør af sig. 
Jeg ved fra Sound Art Lab Struer, at der findes tilsvarende miljøer både i Århus og KBH, og måske også andre 
steder men i mindre målestok. Jeg vil opfordre de forskellige klubber rundt omkring til at forsøge en kontakt 
til dette miljø, hvis ellers klubberne/lokalafdelingerne, da er interesseret i at få noget mere end meget 
interesserede tilhører, til næsten alt hvad der har med elektronik at gøre, og som måske kan frembringe en 
lyd. 
Tro mig, flere af dem vil endda gerne være medlem, bare få at få den sparrings mulighed det kan give dem, og 
måske også adgang til nogle billige komponenter. En af de Kunstnere, som OZ3EDR har haft besøg af, Laure 
Boer https://laureboer.com/ havde egentlig ikke prøvet selv at bygge elektronik før hun kom til Struer, men nu 
er hu så bidt af det at hun laver alverdens mærkelige oscillatorer og optræder med dem rundt omkring. Prøv 
selv at se lidt på hendes hjemmeside. 
 

God læselyst, Redaktionen 

https://laureboer.com/
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Min rejse ind i CW-verden 
Af OZ7AEI / Jakob Pedersen mail@oz7aei.dk 

I 1990 fik jeg min D-licens og fik opgraderet til HF med B-licensen i 1994. Den gang var kravet for B-licensen 
60 tegns morse lytte og send i minuttet. (Licenserne har skiftet navn siden den gang). 

Grundet uddannelse og manglende muligheder for opsætning af antenner kom jeg aldrig i gang på CW og fik 
hastigheden på de 60 øget. 

I starten af 00-erne fandt jeg ud af at det var lettere at komme igennem til diverse DXpeditioner via CW-mode. 
Derfor fik jeg lagt 3 makroer på min station (OZ7AEI – 5NN – TU). Med disse makroer er jeg kommet igennem 
til tusindvis af pileups til diverse DXpeditioner. 

Men det er jo ikke ”rigtig” CW. Godt nok tager det ikke lang tid at lære at lytte eget call samt 5NN, TU, 73, ? og 
lign. 

For at få en mode mere til mine portable Flora Fauna aktiviteter, har jeg igennem de sidste 10 år leget lidt med 
tanken at få lært morse rigtigt. Derfor tog jeg mig sammen i august 2021 med daglig træning. Planen var fra 
starten at CW kun skulle bruges til portable aktiveringer fra Flora Fauna områder, hvor en PC til log altid er 
medtaget. Derfor blev alt fokus lagt på at lytte og ikke at sende, dette kan PCen jo gøre. Derved var 
nøgletræning jo også unødvendigt – Her vil jeg hurtigt sige (uden at være politisk) : ”Man har et standpunkt, til 
man tager et nyt”        Se slutningen af mit lille skriv        

En medamatør henviste mig til at gratis program ”Just Learn Morse” - http://www.justlearnmorsecode.com/ 

 

Med dette program kan man selv vælge antallet af typer der skal trænes samt hastigheden. Jeg lagde ud med 
5 typer i speed 60 og speed 50 for mellemrum. (12 / 10 WPM). 

file:///D:/LELY%20CK/OZ1DCZ/OZ3EDR%20NYHEDSBREV/2022/September/mail@oz7aei.dk
http://www.justlearnmorsecode.com/


                               RDE-posten 
                     Radioamatører Der Eksperimenterer                 september 2022, 3. årgang, nummer 8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

September 2022                                                                                                                                                                               5 
 
 

 

Blev heldigvis hurtigt rådet til at lytte speed 20 WPM og længere mellemrum – Så jeg ændrede til 20 WPM og 8 
WPM som mellemrum. 

Efter 5-6 mdr. med ½ times træning pr. dag var jeg igennem hele alfabetet, alle tal samt / og ? (i alt 38 tegn). 
Herefter satte jeg farten yderligere op, så efter et år er farten Speed 25 WPM og 15 WPM som mellemrum. 

Da jeg havde lært alle tegn begyndte jeg også at bruge andre programmer. Bl.a. RufzXP som sender calls i 
random, som man skal taste. Den går automatisk op i hastighed og tid sidst kan man ikke følge med længere. 
Så sættes hastigheden automatisk ned igen. Efter 50 call får man udleveret en score for indsatsen og kommer 
på sin egen rangliste. Advarsel programmet her vil både give sejre og nederlag      Det sidst nævnte gør at 
mange ikke kan lide dette program      Personligt elsker jeg det !!! 

RufzXP er gratis og kan downloades fra : https://www.rufzxp.net/ 

https://www.rufzxp.net/
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Et andet program er Morse Runner, som kan sættes op i Contest mode. Der vil komme pile up med flere 
kaldende stationer samt QSB og QRM. Dette minder meget om ”The real game” 

SSSS  

På https://morse-runner.software.informer.com/1.6/ kan programmet downloades kvit og frit. 

  

Nu var det tid til at prøve en rigtig aktivering med pile-up og det hele, jeg købte WinKeyer USB som fungerer 
fint med N1MM. 

Så kom pile-uppen med 5-10 kaldende stationer og pulsen kom på max. Jeg kunne ikke høre noget som helst 
og måtte benytte mig af N1MMs reader funktion og 8-10 QSOer kom i loggen. Mere træning måtte til      

Nu kom jeg i kontakt i ”CW med Gnister” hvor jeg fik en masse fif. B.la. at jeg skulle træne i højere fart end jeg 
vil benytte ved radioen. Derved bliver det lettere at lytte. 

Øvelse gør mester og ved et par lignende (høj puls) aktiveringer kom pulsen efterhånden ned på normalen og 
jeg fik mere styr over at lytte tegnene. Jeg skal hurtig sige at den reader funktion i N1MM er absolut No Go. 
Man kan ikke både se og høre på samme tid      

Efter ca. 1 års træning lytter jeg fint signaler i speed 20 – 25 WPM og kører ca. 1/3 del af alle QSOer i CW mode 
under Flora Fauna aktiveringer. 

Skulle jeg havde gjort noget anderledes? 

Ja, jeg ville helt klart havde været med i CW med Gnister fra starten. Under træningen støder man på bump på 
vejen, som kan være særdeles frustrerende. Eks. at kunne høre forskel på S, H og 5 (3, 4, 5 prikker) ved speed 
20+. Måske er det rart at få at vide at det sted har alle været og ens CW er betydelig bedre end det var for 4 uger 
siden      

https://morse-runner.software.informer.com/1.6/
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Hvad med fremtiden? 

Jeg er helt klart blevet bidt af denne gamle mode og vil have lært håndværket rigtigt. Ved at kunne sende 
Speed 20 WPM og lytte speed 20 – 25, er mit nuværende mål opnået. Desuden tror jeg også at daglig træning 
med rigtige ”hygge” QSOer er vejen frem. 

Skulle der være nogen som er blevet inspireret af at lære morse, kan jeg kun anbefale at tilmelde jer CW med 
Gnister, som er en Online ”klub” bestående af radioamatører fra hele landet. 

Vi starter op med sikkert mange helt nye onsdag d. 7/9 kl 20:00 – Mere info på : https://cwwire.dk/ 

Tak til alle som har hjulpet mig på vej - Uden jer var det aldrig lykkes      

Vy 73 de OZ7AEI / Jakob 

 

Jeg har investeret i denne Bencher nøgle 

 

Denne nøgle er gaven fra min kone til min næste (runde) fødselsdag – Hun ved det bare ikke endnu        Det er 
jo også først til februar        

https://cwwire.dk/
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Icom ID-5100 er svaret. 
Af OZ8BLR Bo V. Fyhring 

 

OK hvad var så spørgsmålet. 
Min håndstation kan ikke nå den lokale repeater, hvad gør jeg? 
De fleste er bekendt med Icom ID 5100E radioen. Især dem som benytter D-star. 
Dejlig radio med en skærm som tiltaler os som har passeret de 50. Læs stor skrift :-) 
Radioen har dog andre kvaliteter som kan bruge på ren analog FM. 
En ID-5100E kan ikke crossbande når den forlader fabrikken. Den kan en ID-5100A derimod. 
Det er meget simpelt at ændre denne funktion. En lup og en loddekolbe. 
Et link til hvorledes man fjerner dioden for at få Crossband på sin ID-5100. 
 
https://qso365.co.uk/2020/06/how-to-enable-cross-band-repeater-on-an-icom-id-5100e/ 
 
Når det er på plads bliver det sjovt. 
Sæt den repeater frekvens du vil bruge i den ene halvdel af din skærm. Husk spacing og evt. pilottone. 
Den anden side vælger du en simplex frekvens som du vil bruge på din håndstation. 
Vælg så lav et output som du kan for at passe på din ID-5100. 
Når dette er på plads, skal du gøre følgende på din ID-5100: 
 
Vælg menu 
 
På side 3 af 3 vælges ”Other” 
herefter vælges ”repeater mode” 
”repeater mode” vælges igen 
og du trykker på ”yes” 
 
Skærmen går automatisk tilbage til ”start” og nede i venstre hjørne blinker ikonet ”RPT”  
Sæt din håndstation på samme simplex frekvens som du valgte på ID-5100 og du kan herefter taste 
håndstationen. 
ID-5100 skifter selv spacing når du sender og lytter. 
 
Så er det ud i haven og få en masse QSOér 
Når crossband funktionen skal deaktiveres, trykker du bare på ”RPT” som blinker og trykker herefter på ”yes” 
radioen er nu tilbage i normal mode igen. 

https://qso365.co.uk/2020/06/how-to-enable-cross-band-repeater-on-an-icom-id-5100e/
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Dejlig nemt :-) 
 
Et tillægs fif 
Hvis du bruger crossband funktionen i din bil kan du fjerne displayet så du ikke bruger strøm eller andre 
skulle blive fristet af at se din tændte skærm i bilen. 
 
Du skal gøre følgende: 
 
Tast ”menu” 
Tryk på ”funktion” 
På side 5 af 5 vælges ”Power OFF” 
Vælg ”OFF” 
 
Returner til start skærmen 
Herefter vælger du Crossband funktionen som beskrevet ovenfor. 
 
Nu kommer det sjove 
Fjern stikket i venstre side af skærmen og læg fronten i handskerummet 
Gå din tur med fruen eller andet og brug håndstation. Crossband funktionen virker selv om skærmen er 
frakoblet. 
Når du returnerer til bilen sættes fronten på plads og stikket isættes i venstre side. 
Skærmen tændes og crossband funktionen kan deaktiveres som beskrevet ovenfor. 
Intet mindre end genialt. 
 
Ovennævnte er sammensat at forskellige hjemmesider. 
Der findes også YouTube videoer hvor detaljerne kan ses, bl.a. denne 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UiU6zp635ew&t=160s 
 
Håber jeg med dette indslag har fået skabt lidt aktivitet. 
 
Vy 73 OZ8BLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UiU6zp635ew&t=160s
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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 

 

Sælges til fordel for det fremtidige arbejde til gavn for danske radioamatører. Foreningen har senest været 

sponsor på QSL-Kort til OZ75MAY, OZ75BO og OZ50Q eventet 

Kontakt OZ5WU Michael michael@wehnert.dk  eller OZ1AHV Finn finn@oz1ahv.dk ved interesse. 

 

https://www.dowkey.com/product/411cjw-430832-rohs/
mailto:michael@wehnert.dk
mailto:finn@oz1ahv.dk
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Forslag til skift mellem 2 antenner eller skift mellem sender og 
modtager med DOWKEY Relæ af Latch typen. 
Af Oz1jee Bjarne S. Poulsgaard. 

Efter at have gået og puslet med tanken om at have lidt flere antenner i masten, så gik jeg i gang med at kikke 
på hvad jeg reelt ville have lavet. 

Flere antenner er som regel = med flere kabler mellem masten og radiorummet, havde jeg nu også det behov, 
og svaret blev nej, så det måtte løses på anden vis. 

Skift mellem 2 antenner kan jo gøres ved hjælp af et relæ som er beregnet til den slags og jagten gik. 

Søgen lidt hist og pist på E-bay og Brugtgrej, men rent tilfældigt faldt jeg over disse DowKey relæer i RDE 
Posten. 

De så spændende ud, 4 porte hmm. Latch relæer 28vdc, det bliver vist op ad bakke i et 12v setup og dog.100w 
kan de klare og det dækker mit behov og prisen var også ok, sammenlignet med hvad sådan en fætter normalt 
koster. 

Nå, men det skal prøves, et par stykker blev anskaffet, vi er vel eksperimenterende. 

 

 Diagram af relæ 

 

SMA tilslutning i bunden af relæet J1 til 4  

 

Nu er der så modtaget et par stykker af dette relæ, så skal der eksperimenteres videre. 

En lille analyse af relæet hvordan virker det og hvorfra og til er der forbindelse og i hvilken stilling  

Hvad er kravet til de 28v dc, kan den også virke på 24v dc, ja og ned til 21Vdc virker det fint. 
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Ok, så var der lige det, at alt andet jo er forsynet fra 13,8v dc, hvordan løser vi så det, tja den nemme løsning er 
jo bare at tage den nærmeste 24v power supply i bunken og bruge sådan en til formålet, men jeg bliver lidt 
allergisk når vi skal til at blande flere forskellige forsyninger ind i sådan et setup, og hvem ved, det kunne jo 
være at dette relæ også kunne bruges i et portabel setup i guds grønne natur og hvem har så lige 24v dc med i 
rygsækken      herom senere, tilbage til lidt ben forbindelser og hvordan vi kan bruge det. 

DowKey relæ Type 411c-430832 28vdc af Latch typen  0-18Ghz  

Det tidligere diagram af relæet viser ben numre som der bliver refereret til. 

Dette kan både bruges til at skifte mellem 2 antenner eller mellem sender og modtager, sidst nævnte kræver 
nok lige et hjælperelæ mere for at få det til at skifte korrekt, er i øvrigt testet.    

Som jeg vil benytte relæet  

J1 benyttes som fælles  

J2 benyttes som Pos 2  

J3 benyttes som Pos 1  

J4 vil jeg afslutte med en lille 50 ohm dummy eller et kortsluttet stik. 

Ben 1 +24v dc  

Ben 2 Trig Pos 1 relæ  

Ben 3 +24v dc  

Ben 4 Trig Pos 2 relæ  

Ben 5 Tilbagemelding om at relæ er i Pos 1 

Ben 6 Fælles ben i tilbagemelding  

Ben 7 Tilbagemelding om at relæ er i Pos 2  

Man kan faktisk bare tage en ganske almindelig 1 polet skifte kontakt og forbinde de 2 yderste ben til 2 og 4 og 
det midterste til minus, så kan man skifte relæet rundt, samme funktion kan benyttes med et hjælperelæ hvis 
det skal bruges til at skifte mellem sender og modtager hvis behovet ikke er hurtige skifte tider. 

Tilbagemeldingen fra relæet kan trække et par lysdioder, så man kan se at skiftet er foretaget i det fysiske 
relæ, meget rart når relæet sidder i masten. 

Tilbagemeldingen kan også bruges blokering af en sender hvis man eks. I den ene gren har en pre-amp 
siddende på en modtager antenne, der er fri leg       

 

 

24v dc fra 13,8v  

Denne løsning kan benyttes hvis man ikke ønsker 2 forsyninger eller hvis man ønsker at bruge det i et 
portabelt setup, når man er lidt doven anlagt, eller et hurtigt skift mellem 2 antenner / andre bånd. 

Det er et ganske simpelt kredsløb som blev bikset sammen en lørdag eftermiddag og med standard 
komponenter som bør findes i rå mængder og som trænger til at blive brugt. 

Så frem med loddekolben og et stykke vero board  
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Lidt dioder og kondensatorer og den kendte 555 så er vi kørende med en lille generator på 400-800hz som 
hjælper med at lade vores 4700Uf bandit op, det er jo her juicen hentes når vi skal skifte relæet. 

Jeg har testet med en manuel 1 polet omskifter sammen med denne 24V dc generator og den kunne fint følge 
med, den skal dog lige have tid første gang man sætter spænding på for at lade den store 4700Uf op, men 
ellers spiller det herfra. 

Forbehold for fejl      dette var en tanke om hvorledes jeg vil prøve at lave mit setup  

Og med mit beskedne kendskab til elektronik, så indgår der ikke nogen ingeniør beregninger på forslaget. 

Feel free to copy and join       

Vy 73 de oz1jee  
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Radcom September 2022 
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QST september 2022 
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Kalender for danske radioamatører 
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR) 
 
 
Kommende certifikatprøver for radioamatører 
Følgende prøvesteder kendes p.t.: 
 
24. september 2022, OZ8JYL 
Tilmelding sker via https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-  
BEMÆRK NYT LINK – og ja bindestregen til sidst skal med, ellers virker linket ikke 
 
6. november 2022, Amatør Træf Fyn 
Tilmelding er i skrivende stund ikke mulig, da prøven ikke er annonceret. EDRs webmaster er blevet 
informeret om den manglende prøve.  
 
 
Danske arrangementer 
 
Foredrag om Standbølgeforholdet – fup eller fakta? Del 2 
OZ7S, Sven holder foredrag i EDR Birkerød 
Dato: 8. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-
del-2-oz5bir/ 
 
Foredrag om Clublog 
OZ0J holder foredrag om Clublog i EDR Birkerød 
Dato: 22. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz5bir/ 
 
Foredrag om udenlandske HAMVENTIONS 
OZ0J holder foredrag i EDR Kalundborg 
Dato: 27. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/  
 
Foredrag om RTTY 
OZ9GA beretter om RTTY herunder hvordan du kommer i gang, EDR Silkeborg 
Dato: 18. oktober 2022, kl. 19:00 
Gæster er velkommen 
 
Foredrag om WSJT-X og JTDX 
OZ0J holder foredrag om WSJY-X og JTDX i EDR Frederikssund 
Dato: 16. november, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-wsjt-x-og-jtdx-oz6frs/  
 
 
 
KiCAD Workshop, OZ7SAC, EDR Silkeborg 
Se detaljer på https://www.edr.dk/events/kicad-workshop-oz7sac/  
Dato: 20. september 2022 kl. 19:30 
Tilmelding er nødvendig, se link 
 
EDR Temadage, DYI projekter 
Dato: 8. oktober, EDR Herning 
Dato: 15. oktober, EDR Frederikssund 
Se indlæg fra EDR i dette nummer og mere på https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-
med-nye-datoer/  
Billetter købes på https://shop.edr.dk/vare-kategori/event/  

https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-2-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-2-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-wsjt-x-og-jtdx-oz6frs/
https://www.edr.dk/events/kicad-workshop-oz7sac/
https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-med-nye-datoer/
https://www.edr.dk/2022/07/23/edr-temadag-dyi-projekter-med-nye-datoer/
https://shop.edr.dk/vare-kategori/event/
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EDR Områdemøder, dato og QTH er: 
5. oktober, EDR Ringsted 
6. oktober, EDR Ballerup 
10. oktober, EDR Mors-Northy 
12. oktober, EDR HQ 
26. oktober, EDR Herning 
Se indlæg fra EDR i RDE-Posten, august nummer eller OZ, august 2022 
 
Amatør Træf Fyn 
Dato: 6. november 2022 
Se ny hjemmeside for detaljer: https://atf.edr.dk/  
 
Repræsentantskabsmøde i EDR 
Dato: 19. november 2022, detaljer følger senere 
 
Dansk Vinter VHF dag 
Dato: 14. januar 2023, detaljer følger senere 
 
Pølsemøde, Ringsted VHF/UHF repeater 
Dato: 28. maj 2023, detaljer følger senere 
 
 
Udenlandske HAMventions 
Indtil videre er jeg stødt på disse arrangementer i udlandet (med forbehold for aflysninger): 
 
 
DX-match – DX møde i Jönköbing 
AFLYST grundet for få tilmeldte. De prøver igen i 2024. 
 
UKW-Tagung, Weinheim 
9. september til 11. september 2022 
Detaljer på https://ukw-tagung.org/  
 
FUNKtag, Kassel 
15. april 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/  
 
Dayton HAMvention 
19. maj – 21. maj 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/  
 
Hamradio Freidrichshafen:  
23. juni til 25. juni 2023 
Detaljer på https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen-2/ 
 
Følg med på de nævnte links for evt. aflysninger, ændringer m.v. 
 
 
Har du en begivenhed, der vil interessere danske radioamatører, så send en e-mail til kalender@edr.dk 
Kalenderen findes på https://www.edr.dk/kalender-full/ og opdateres i det omfang, jeg får/finder 
informationerne.  

https://atf.edr.dk/
https://ukw-tagung.org/
https://www.edr.dk/events/funktag-kassel-2/
https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention-2/
mailto:kalender@edr.dk
https://www.edr.dk/kalender-full/
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EDR 
medlemsmøder 
Efterår 2022 
EDR’s hovedbestyrelse indbyder 

hermed til medlemsmøder jf. 

vedtægterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORDJYLLAND 

MIDTJYLLAND 

SYDDANMARK 

HOVEDSTADEN 

SJÆLLAND 

 

 

Region Nordjylland 

Mandag den 10. oktober 

EDR Mors-Nordthy afdeling (OZ7MOR) 

Strandvejen 4 

7900 Nykøbing Mors 

 

Region Midtjylland 

Onsdag den 26. oktober 

EDR Herning afdeling (OZ8H) 

Kollundvej 35, Lind 

7400 Herning 

Region Syddanmark 

Onsdag d. 12. oktober 

EDR HQ 

Klokkestøbervej 11 

5230 Odense M 

 

Region Sjælland 

Onsdag d. 5. oktober 

EDR Ringsted afdeling (OZ3RIN) 

Skolegade 9, trappe D-kælderen 

4100 Ringsted 

 

Region Hovedstaden 

Torsdag d. 6. oktober 

EDR Ballerup afdeling (OZ5BAL) 

c/o Foreningscentret »Tapeten« 

Magleparken 5, 1. sal 

2750 Ballerup 

 

 

 

 

Hvem kan deltage? 

Alle er velkomne til at deltage i disse møder. 

Selvom møderne betegnes som medlemsmøder, 

har vi valgt at åbne dørene for alle med 

interesse for radioamatørsagen. 

 

Dagsorden 

Hovedbestyrelsen vil orientere om »rigets 

tilstand«. 

 

• Hvordan verden ser ud fra EDR’s synspunkt. 

• Hvad der er på vej af ting og sager. 

• Hvordan vi får et mere aktivt RM! 

 

Udover denne orientering vil der blive 

mulighed for at drøfte stort og småt. 

 

Repræsentantskabsmøde 2022 

Det ordinære repræsentantskabsmøde er 

planlagt til at blive afholdt i Odense 

lørdag den 19. november kl. 10:00 

Dagsorden og RM-pakke for mødet 

offentliggøres medio oktober på EDR.dk. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på 

repræsentantskabsmødet, skal indsendes til 

EDR’s sekretær på e-mail sekr@edr.dk senest 6 

uger før mødet. 

 

 

Alle møder er fastsat til kl. 19:30 – 22:00 
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EDR Silkeborg Afdeling OZ7SAC har følgende begivenheder 
  

 

KiCad Workshop 

Ved OZ3QY Jan Anderschou 

Tirsdag den 20. september. kl. 19.30 

Her kan du få en god introduktion til hele programpakken fra diagramtegning til færdigt print. Du får en 
praktisk indføring i de forskellige processer: 

- Diagramtegning 

- Printudlægning 

- 3D grafik 

KiCad for første gang 

For at få det bedste udbytte, bør du medbringe din egen computer, hvor du har installeret programpakken. 
Programmet er gratis og downloades på https://www.kicad.org/download/. Vi gennemgår programmets 
forskellige dele og giver tips til et fornuftigt arbejdsflow. 

Vi vil så i fællesskab lave det første diagram, et fornuftigt printudlæg og se på, hvordan man så kan få printet 
lavet i praksis. 

Vores projekt bliver konstruktionen du ser i billedet herover, en PWM- styring til hastighedsregulering af 
f.eks. en blæser. 

Har du allerede prøvet KiCad 

Du har måske arbejdet med kiCad et stykke tid og har lyst til at komme videre. 

På denne første aften kan vi ikke komme rundt om alle mulighederne, men tag gerne dine spørgsmål med, så 
kan vi prøve at finde nogle løsninger. 

https://www.kicad.org/download/
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Hvis der er stemning for det, vil vi lave en opfølgning med mere avancerede teknikker, f.eks. udlægning af 
print til HF, tilføjelse af egne specialkomponenter, logo og tegninger på print og meget mere. 

Tilmelding m.m. 

Først og fremmest er workshoppen gratis, og alle er velkommen. 

Vi ser meget gerne at du tilmelder dig, så vi ved hvor mange der kommer. Brug mail oz3qy@anderschou.dk. 
Samtidigt kan vi sende dig noget materiale på forhånd. 

  

Indlæg 18/10-2022: 

RTTY- Foredrag hos OZ7SAC 

Tirsdag d. 18. Oktober kl. 19.00 

Torben Kahr OZ9GA vil fortælle om RTTY, Hvordan kommer man i gang, hvad kræves, Contester mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:oz3qy@anderschou.dk
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Velkommen til EDR’s september klumme. 
 

Med starten på september måned, er sommerferien ovre for de fleste. Det er blevet tid til at deltage i 
aktiviteter i EDR’s lokalafdelinger / Radioklubber og måske også i nogle at de aktiviteter der arrangeres på 
tværs af landet. Udover alle aktiviteterne i lokalafdelingerne er det værd at huske disse EDR arrangementer: 

• DIY temadagene i Herning 8. oktober og Frederikssund 15. oktober (se annonce) 
Husk at købe billet på EDR’s Webshop. 

• Amatørtræf Fyn 6. november i FKS-hallerne i Odense, se yderligere på https://atf.edr.dk/   
• QO-100 simpelt og godt i Odense – EDR HQ d. 25. november. (under planlægning) 

Valget til EDR’s kommende repræsentantskab er nu afsluttet, med en stemmedeltagelse på 30%. Denne 
valgdeltagelse er ikke prangende. Sandsynligvis fordi de allerfleste EDR medlemmer ikke orker vedtægts 
snak. Heldigvis ser det ud til at det kommende RM-2022 bliver tilført så mange ny kræfter, så det er muligt at 
få ordentligt gang i fortsat planlægning og implementering af fremtiden i EDR. 

Drømmescenariet er jo at de af jer valgte repræsentanter i EDR’s repræsentantskab er aktivt deltagende i 
udviklingen af foreningen. Her kan både EDR-medlemmer og potentielle medlemmer alle som en gøre en 
storforskel! 
I kan sørge for at være i tæt dialog med repræsentanter, der er valgt i jeres egen region, sørge for at de 
kommer på besøg ofte i lokalafdelingerne. Kort sagt være med til at gøre EDR til en levende forening fra ende 
til anden.  
Kan dette lykkes, vil de sidste mure fra fortidens topstyrede hierarki kunne udviskes endeligt. Vi kan vel med 
rette kalde processen for EDR’s Perestrojka. 

Resultatet at RM-valg 2022, vil blive annonceret på EDR.dk og Facebook d. 6. september sidst på dagen. 
Derefter ved I alle hvem der er jeres repræsentanter de næste to år. 

I forenings regis er der to vigtige datoer de nærmeste måneder, der skal holdes for øje: 

• Frist for indsendelse af forslag til RM-2022 er lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 23:59:59 CET 
Forslag skal sendes til EDR’s sekretær på sekr@edr.dk 
 

• Det Ordinære Repræsentantskabsmøde 2022 finder sted i Odense lørdag d. 19. november, med start kl. 
10:00 CET. 
Nøjagtig adresse oplyses senere. 

Vedrørende vores udfordringer omkring 23cm med videre, er der desværre endnu ikke noget nyt at sige. I må 
væbne jer med tålmodighed til næste klumme. 

#shapingthefuture arbejdet kører videre efter IARU region1s planer. For de der måske ikke har stiftet 
bekendtskab med projektet, gentages informationen her 

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture  
Som er IARU region1’s ”fancy” titel på det fælles moderniserings og overlevelses projekt for 
medlemsorganisationerne i IARU region1, kommer I til at se meget mere til fremad. #shapingthefuture er 
egentlig ikke ”fancy” men et godt moderne udtryk, som vækker genkendelse hos de yngre generationer, derfor 
er valget god moderne kommunikation, som vi alle bør tage imod med kyshånd. 

Derfor vil I kunne se og følge os på alle sociale platforme, som Facebook, Instagram, Linked-In og Twitter mfl. 
Og hvorfor så det? Tjoh! undersøgelser og praktisk erfaring fra andre Nordeuropæiske lande viser at aktiv 
tilstedeværelse på sociale platforme medfører positiv medlemstilgang som kan eliminere tidligere tiders 
kalkulerede medlemsafgang (naturlig) ved at have én vare på hylden! Et medlemsblad kun for medlemmer. 

https://atf.edr.dk/
mailto:sekr@edr.dk
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På samme måde må vi som medlemsorganisation i IARU, gøre en dyd af at følge deres anvisninger og råd om 
modernisering, helt på samme sæt og vis som var det båndplaner. Ellers vil EDR ikke have en fremtid. Det skal 
EDR have for at være til stede i bl.a. forsvaret af vores frekvenser og al anden kontakt til de overordnede 
nationale myndigheder. Vi skal de huske at vi repræsenterer ALLE danske radioamatører! 

I vil også nu kunne gøre brug af EDR’s antenneudvalg til rådgivning INDEN I starter en proces omkring 
opstilling af antenner på jeres QTH. Når forfatteren skriver INDEN, er det simpelthen fordi mange 
antennesager tabes på gulvet og enden med et NEJ fra myndighederne, hvis der opsættes noget uden 
tilladelserne, er på plads. 
Antenneudvalget kan kontaktes på: antenner@edr.dk mail hertil havner hos sekretæren som sørger for 
fordeling til udvalgets medlemmer, som derefter kontakter jer om jeres sag. 

Husk også at gode ideer er meget velkomne, sammen med ris og ros, alt dette kan leveres til sekr@edr.dk som 
vil bringe jeres inputs videre på HB’s møder. 

Skribenten skal samtidig beklage den lidt korte klumme denne gang, desværre har et fænomen der kaldes 
arbejde taget alt for megen god til. 

 

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

 

Fremtiden kommer ikke af sig selv! 
#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture 

 

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

• Hvis du mener vi skal udvikle og forynge EDR 
• Hvis du vil være med til at forsvare vores spektrum 
• Hvis du vil være med til af forbedre vores forhold ift. antenneret og støjbekæmpelse. 
• Hvis du vil være med til at forbedre vores uddannelse og viden. 

 

Jo flere vi er, jo stærkere er vi! 
 

 

 

 

mailto:antenner@edr.dk
mailto:sekr@edr.dk

