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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: 

25-6-2022 

 

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:  
 
Så blev det endelig sommer      i hvert fald ifølge kalenderen, men vejret….. det er det alle taler om, men ingen 
gør noget ved det. Det er det samme med brændstofs priserne, dem snakker vi også meget om, men ingen gør 
noget. Nu er det ellers snart feriesæson, og mange skal på ferie, enten charter eller kør selv, og det er da godt 
nok blevet noget af en blandet fornøjelse. Det samme for os der gerne vil på sejler ferie i en motorbåd forstås, 
det æder godt nok noget af budgettet. 

Nå men pyt så har vi jo altid verdens bedste hobby at kaste os over. Solpletterne er for opadgående og det 
samme er forholdene på næsten alle de lidt højere bånd. Så se nu at få den antenne hængt op og få gang i noget 
radio…. 

Men skulle du nu komme til at mangle selskab af ligesindede, så kan EDR’s sommerlejr da varmt anbefales, 
eller hvad med en sommercamp for makere? Jo der er muligheder nok. Skulle du have problemer med lige at 
finde noget, så prøv lige i diverse Facebook grupper, eller i din lokale radioamatør klub/forening, der skal 
garanteret nok være en eller anden der kan hjælpe. 
 
Husk så også at der i september er Field-Day. Tro mig der er garanteret også en lokal radioamatør klub i din 
nærhed, som hellere end gerne vil gøre brug af din hjælp til afvikling af deres arrangement. Når vi så lige er i 
gang med de der arrangementer, hvor netop din indsats kan være med til at gøre en forskel, så er der jo også 
det årlige Jota-Joti i oktober. Ja der er længe til, men det er ikke for tidlig at komme i gang med 
planlægningen. Skulle du have lyst til at give en frivillig håndsrækning til de unge mennesker, så tøv ikke 
med at kontakte spejderne i dit område og hør om de mangler lidt hjælp. Tro mig det er givende også for en 
gammel radioamatør at få en weekend sammen med spejderne. 

Nu er det jo sådan, at hvis vi som radioamatører eller andre elektronikfolk, vil have noget til at ske i diverse 
lokalafdelinger, om det er radioamatør klubber, eller Makerspacer eller noget helt 3, så sker det ikke uden 
frivilligt arbejde. Så husk DU kan være med til at gøre en forskel, om ikke på andre måder så ved at melde dig 
ind i en forening/klub og give et lille økonomisk bidrag til deres eksistens. Vi oplever i disse år en stærk 
stigning i interessen for elektronik, blandt de unge skolesøgende unge mennesker. Problemet er bare at der 
ikke rigtig er nogle klubber/foreninger der sådan rigtig rummer dem alle. Det er fint nok med at mange 
biblioteker og kommunale ungdomsskoler oprette diverse afdelinger. Desværre så er der rigtig mange unge 
mennesker der oplever at det er lukket land for netop dem. Ja hvorfor nu det, jo ofte så er disse tilbud i de 
større byer, og det hjælper jo ikke de unge mennesker ud på landet. Ofte så er det ikke muligt at komme frem 
og tilbage med offentlige transportmidler og ofte så er arrangementerne noget der foregår lige efter skoletid. 
Hvordan er det så lige dem ude fra landet, med måske mere en 1 times transport skal kunne nå at være med? 

Ja jeg ved godt, at det er politikerne der skal gøre noget ved det, men det sker sikkert aldrig       Så hvorfor er 
det så ikke lige at nogle af alle de ude mærkede radioamatører og elektronik folk, som er gået på pension, ikke 
prøver at kontakte de små lokalskoler eller friskoler og tilbyder deres hjælp til at lære de unge mennesker 
noget om elektronik. Prøv lige selv at tænke på hvilke muligheder der er netop i dit lokalområde, og hvad DU 
gerne vil give til de unge mennesker. Vi er hurtige til at brokke os over at børnene i dag sidder med næsen i en 
skærm hele dagen, Ja men hvad så med at prøve at give dem noget sjovt og inspirerende i stedet? Jeg tror du 
vil blive overrasket over hvor mange der gerne vil tage imod netop din læring. 

 

Kan du nu have en rigtig god sommer       Husk RDE-Posten udkommer ikke i juli redaktionen holder ferie. 

 

Sommer hilsen Redaktionen. 
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VarAC et nyt program 
af OZ1DCZ, Carsten 
SÅ er der kommet et nyt kommunikationsprogram. Det minder lidt om en mellemting mellem FT8 og PSK31  

Det er et forholdsvis nyt program, ca. 7-8 mdr. gammel, men der er allerede en del aktivitet på system, og det er 
radioamatører fra det meste af verdenen. 

Denne artikel, er garanteret fuld af fejl og mangler       så lad være med at tro at det er en dansk manual til dette 
nye system. Det er blot mit førstehåndsindtryk og setup for lige at komme i gang. Der er sikker meget mere der 
kan justeres og fin pudses for at få det optimale ud af systemet. 
Jeg spår dog at programmet vil opnå en rimelig stor udbredelse, så mon ikke der dukker en masse op på nettet, 
ud over det der allerede findes. Jeg lægger lige en list sidst i artiklen, med de sider jeg har fundet på det store 
internet. 

Ophavsmanden eller mændene er Iran Deutch 4Z1AC og EA5HVK Jose Alberto Nieto Ros. 
Sidstnævnte er ophavsmanden til Vara softwaren, som er selve kommunikationsprotokollen bag chat 
programmet VaraAC. 

4Z1AC har været radioamatør siden han var 13 år (han er 30 år nu). 
Han har altid været fascineret af digitale modes som PACKET RADIO, AMTOR, PACTOR, GTOR, FT8/4, PSK og 
Andre. Men han er mere til at chatte på diverse digi mods en bare at udveksle rapporter. 

Da han opdagede VARA tog han det omgående til sig og begyndte at udvikle en chatapplikation med en masse 
fede funktioner som gør det spændende at chatte med andre radioamatører. 
Grunden var at han mente at PACTOR’s protokollens robusthed kombineret med evnen til at håndtere 
udfordrende SNR- niveauer på niveau med FT8, kunne være brugbart for radioamatører world wide. 

Men han er ikke den eneste der arbejder med systemet, Der er en hel flok af supportere og testere som spiller 
en kæmpe rolle i dette projekt. 4Z1AC gør det udelukkende for sjov. 

Han kontaktede skaberen af VARA (EA5HVK) om funktionsanmodninger og fejlrettelser, men derudover har 
han intet med VARA at gøre, og der er heller ikke forretningsforbindelser mellem 4Z1AC og EA5HVK. 
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Hvis man vælger at betale for en licens til VARA, (som ikke er en nødvendighed, men kun åbner op for lidt 
flere muligheder og større hastighed), så går der ikke noget af beløbet til 4Z1AC. 

VarAC er skrevet i C#, hvilket betyder at den kun kan køre på Windows indtil videre. Og det er så ikke helt 
korrekt, jeg har nemlig fundet flere henvisninger på nettet omkring dette og at det er muligt at få det til at 
virke på LINUX. Så lur mig om ikke snart vi ser en version der kan køre på en Raspberry PI. 

 

Nå men nu skal det jo ikke handle om personerne bag programmet, (selv om det er spændende nok) men mere 
om selve programmet og hvordan du kommer i gang med at bruge det. TRO mig det er faktisk ganske sjovt og 
man kan da få genopfrisket lidt skriftlig engelsk igen. 

Her er lige en ”quicky” om hvad programmet er og kan       
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Jeg skal her gøre opmærksom på at jeg har valg en Windows 11 maskine til formålet, så alle mine 
skærmdumps er herfra. De vil sikkert afvige en del fra Windows 7 og Windows 10, da der jo er en del forskel i 
deres virkemåde.  
Men det burde ikke være svære end at det er til at finde ud af. 
Programmerne understøtter som sådan ikke Windows under ver. 8, men der skulle ikke være problemer med 
at få det til at køre på Windows 7. Vær dog opmærksom på at du har dit .NET Framework ver. 4.X eller højere 
opdateret, ellers vil det give problemer. Hent sidste nye version her: https://dotnet.microsoft.com/en-
us/download/dotnet-framework 

For at få gang i system, skal man have installeret 2 forskellige programmer, nemlig VARA og VarAC. Derud 
over KAN det være nødvendigt med et hjælpeprogram til at styre radioen via CAT, og måske også noget til at 
kunne benytte netop din foretrukne log program.  

Så først og fremmest skal du bruge VARA-HF eller VARA -FM eller VARA-sat (ja du læser rigtig, den findes 
også til brug for QO-100 SAT) som findes på EA5HVK, Software til svage signaler 
(http://rosmodem.wordpress.com) 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework
http://rosmodem.wordpress.com/
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På siden findes også diverse manualer for VARA og diverse CAT hjælpeprogrammer, så som Winlink, 
Microhams og andet godt. 

VARA programmet er en .ZIP fil når du downloader den, så den skal ud pakkes inden installation. 

 

 

Her vælger du hvor du vil have programmet udpakket og gemt Højreklik på filen og vælg ”udpak alle” 

Filen vil typisk blive gemt i dit "Download bibliotek" 
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Når du har udpakket filen, skal du installere programmet. Her er det vigtigt at du vælger ”Kør som 
Administrator” Ellers kan du risikere at der er dele der ikke bliver installeret korrekt. 

Hvis du som jeg benytter Windows 11, vil du sikkert blive mødt af følgende billede: 

 

Her skal du blot trykke på "Flere oplysninger" 

Du trykke nu blot "kør alligevel" 

Nu starter en helt almindelig installations procedure, tryk 
"Next" 

Sæt hak i accept the agreement" Men tag nu lige og læs det 
før du går videre, det kunne jo være der var et par guldkorn 

 

Du vælger nu hvor du vil have programmet installeret, 
standard på roden af C:/ 

Her kan du vælge om du vil have en genvej til VARA -
programmet på dit skrivebord. Det er dog ikke nødvendigt, 
da VarAC programmet selv åbner VARA programmet. 
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Tabel 1Vi er nu klar til installationen, tryk "NEXT" Installationen er FÆRDIG 

Her kan du sætte v i "Launch My Program", så den automatisk 
starter op når du trykker på "Finish" så kan vi lige klare lidt 
opsætning i VARA programmet inden vi går videre til VarAC- 
programmet 

Du skal dog lige forbi Windows Defender Firewall og tillade 
adgang på "Private netværk" 

"YES we are running" 
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I denne dialog boks, kan du ændre TCP porten som VARA og VarAC- programmerne kommunikerer på (hvis 
det skulle være nødvendigt, måske du har brugt porten til andet formål) VARA Licensen har du sikkert ikke 
noget at bruge til på nuværende tidspunkt, du har sikkert ikke købt den endnu. Det er i imidlertid heller ikke 
nødvendigt at købe en licens til VARA programmet, det virker fint uden, men der er dog nogle få 
begrænsninger i programmet, som åbnes op hvis man køber den fulde version. Jeg venter til jeg lige ser 
hvordan udbredelsen af systemet bliver 😊 

3Her skal du vælge dit lydkort til brug for programmet. Hvis du f.eks. bruge en SignaLink til at få lyden fra din 
transceiver over i PC’en, så er det selvfølgelig den du vælger. Hvis du som mig bruger en Icom IC-7300, så er det 

Når du nu er færdig med at klikke rudt i dit 
nye program :), så vælg "settings" "VARA 
Setup" 

2Det næste vi lige skal have styr på er dit lydkort, vælg 
"Settings" og "SoundCarsd" 
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selvfølgelige de tilhørende In og output du vælger. Vær opmærksom på at de ikke er tilgængelige, hvis din 
transceiver ikke er tændt. 

”Tune” knappen med tilhørende skyder, bruges til at justere output til din transceiver, således at du ikke overstyrer 

den (ALC), MEN Nse det er jo ikke sikkert at knappen virker på nuværende tidspunkt, det afhænger jo lidt af hvordan 

du styrer din Transceiver. Hvis du bruger en af de nyere radioer, med direkte USB-forbindelse, så virker det sikker 

fint allerede nu, men bruger du en hvor du er nødt til at skulle have en Microham Keyer eller Signalink boks på, så er 

der sikker noget opsætning der lige skal klares. Da jeg som sagt har lavet setupet med en Icom IC-7300 så er det ren 

plug an play, og jeg vil ikke her gå dybere ind i hvordan opsætningen skal klares til andre setups. Tænker de fleste har 

fået det til at virke til FT8, så det burde også være til at finde ud med VARA programmet 

. 

 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg lige opfordre til at kigge godt og grundigt på ”HELP”, her er der nemlig mulighed for at 

finde MEGA meget information om VARA, herunder også henvisning til google grupper både for VARA, men også for 

Winlink systemet, som også bruger VARA protokollen (Winlink er en form for mail program til HF.) Det er også her du 

har mulighed for at købe en VARA licens, prisen er omkring 55Euro. 

 

5Øvrige indstillinger har noget at gøre med hvad du vil have 
vist når programmet kører. Det vil sikker være meget 
individuel, så prøv dig frem til det der passer dig bedst. 

4Omkring "Monitor on eller OFF", så er det her du kan se andres 
QSO'er, hvis du sætter monitor til on. Så vil VARA dekode alt hvad der 
sker på frekvensen og vise det i vinduet 
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Nu skal vi have hentet VarAC softwaren, som er det egentlige chatprogram. VARA er ”bare” selve 
kommunikationsprotokollen, altså den koder din chat tekst og sender det til dit lydkort, som så igen afgiver de 
kateketiske tonersignaler og sender dem til din sender i TX, ligeledes modtager den tonerne fra din modtager 
via dit lydkort og dekoder til tekst, som så sendes til VarAC chat programmet. 

Selve installationsfilen finder du på https://www.varac-hamradio.com/download  

 

Øverst til venstre er der en ”home ”knap, (ja jeg ved godt at man normalt starter med at gå til hjemmesidens 
start side, for derefter at vælge download, men hvad hjælper det, når man som jeg ikke kan vente med at få det 
startet op, så kan man jo altid vende tilbage og læse manualer og andet godt senere. 
Nå men hele sitet er omhandlende VarAC og der findes rigtig meget godt læsestof (på engelsk) det kan 
anbefales at tygge det igennem. 
Men tilbage til download siden, Her kan du også altid finde sidste nye version af VARA programmet, i dette 
tilfælde version 4.6.2 

For at downloade VarAC filen, (og det var jo det vi skulle) skal du lige udfylde den lille formular (nederst til 
Højre på siden) med dit navn og Call, samt mailadresse.  

https://www.varac-hamradio.com/download
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Når du har udfyldt formularen og trylkker ”Download” så går downloadet i gang og henter filen. Denne er 
pakket som .zip lige som VARA filen, og den skal udpakkes på samme måde. 
Når du har udpakket til det bibliotek du vil have den til at ligge i, (jeg har valgt default) Så skulle du gerne få 
følgende billede frem 

 

Det gode ved dette program er at der ikke er noget der som sådan skal installeres, det er ”bare” en programfil, 
som eksekveres. 

 

Du vil også modtage en mail fra: VarAC Updates iradirad@automations.ascendbywix.com 

 

Som du kan se ud af min mail, så er 
det bare diverse link til Quick start 
guide, Facebook gruppen, og teknisk 
forum, samt link til hvor du kan 
downloade den sidste nye CAT fil, 
holde øje med den, der kommer 
heletiden nye transceivere til, så hvis 
din ikke lige er på liosten, så kommer 
den sikkert inden så længe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå men lad os nu komme i gang med at få programmet startet op og få lavet de settings der er nødvendige. 

mailto:iradirad@automations.ascendbywix.com
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Programmet starter du med VarAC -programfilen i det bibliotek, hvor du lavede udpakningen. Som du kan se 
så ligger filen med VarAC_CAT_Commands (filen med CAT kommandoerne til transceiveren) Det er den du 
skal udskifte engang imellem, indtil du har fået den der passer til dit grej. 

Nå men når du dobbelt klikker på VarAC programfilen første gang (i Windows 11) bliver du mødt af følgende 
”sure opstød” fra Windows       

  

 

3Du sal blot trykke på "Flere oplysninger" 2Tryk" kør alligevel" 

1Du skulle nu gerne få dette billede, det er en reminder om at du skal huske 

at sætte dit kaldesignal ind i programmet 
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Du kan se på dette udsnit af ”settings” 
hvor det er du skal sætte dit kaldesignal 
ind.  
Læg lige mærke til om det andet 
program VARA, også er startet op, det 
skulle gerne være i baggrunden, Hvis 
den ikke er startet automatisk, så er der 
noget opsætning i VarAC programmet 
der lige skal rettes til. Det kigger vi på 
om lidt. 

 

 

 

 

4Dette er som programmet gerne skulle se ud første gang du starter det, husk at sætte dit call under "My callsign" 
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Tjek lige om VARA programmet også er startet op, det ligger sikker i baggrunden (bag ved VarAC programmet. 
Som sådan behøver du ikke at have billedet fremme af VARA programmet, du skal egentlig ikke bruge den til 
noget når først det kører, men det er en god ide at se om der er signal på vandfaldet og at VU muteret giver et 
fornuftigt udslag, uden at komme op i det røde felt. Hvis udslaget ikke er kraftig nok, eller er for kraftig, skal du 
regulere dit Input signal i Windows lyd regulering. 

Men lad os nu for sat systemet op til at kunne kommunikere med din transceiver       

 

5Start med at gå i "settings" og vælg "RIG Control and VARA Configurations" 
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Her kan du se hvordan mit setup er til en Icon IC-7300. Hvordan dit skal være afhænger meget af hvilken type 
transceiver dur har og hvilken interface du bruger. Men hvis du kan køre FT8, kan du blot tage indstillingerne 
fra dit program til FT8. Når du har lavet indstillingerne for ”PTT Configuration” kan du teste setup’et, ved at 
trykke på knappen ”TEST PTT ON”, nu skulle din transceiver gerne gå i TX mode. For at stoppe TX mode, skal 
du trykke på ”TEST PTT OFF” Hvis det virker, er der en rimelig sandsynlighed for at det bare spiller.  
Frekvenskontrollen skal du også have sat op, ellers kan programmet ikke automatisk ændre frekvens på 
transceiveren, igen kan du teste det ved at vælge en frekvens i drop Down listen, (ved siden af TEST knappen) 
når du efterfølgende trykke på TEST knappen, skulle din transceiver gerne skifte til den valgte frekvens. 

Nu har du forbindelse mellem VarAC-programmet og din transceiver. Så langt så godt, det var nok den sværest 
del at få i gang.  
Nu skal vi så have VarAC-programmet til at snakke med VARA-programmet. I boksen ”VARA Modem 
Configuration” under ”VARA Modem Type” vælger du det system du vil køre med drop down listen. Altså 
VaraHF, hvis det er på HF båndene du vil køre, eller Vara FM, hvis du vil køre på f.eks 2M. 

Herefter skal du have indtaste stien til VARA.exe filen i ”VARA-HF / FM Main” her skal også indtastes porten 
som du valgte under opsætning af selve VARA programmet, Standard er port 8300. og standardstien til 
VARA.exe er C:\VARA\Vara.exe, så hvis du har valgt standard opsætning af VARA programmet, ja så er det det 
du vælger. 

Hvis du vil have mulighed for at følge med i andres QSO’er, så skal du have lavet en connection mere til VARA 
programmet. Hvis du lige går tilbage og kigger på setup’et af VARA programmet, så kan du her se at det er 
muligt at lave et setup, der automatisk dekoder indkommende signaler. Det er den mulighed vi bruger her. 
Så hvis du vil gøre brug af dette, skal du under VARA HF / FM Monotor (Optional) have sat en sti ind til en kopi 
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af VARA-programmet. Altså du går i stifinder og ind i dit VARA bibliotek og laver en kopi og sætter ind i et nyt 
bibliotek 

 

 

 

Når du har lavet kopien, skal du selvfølgelig indsætte stien til det nye VARA Monitor bibliotek i VARA HF / FM 
Monotor (Optional)   

Indstillingerne under QSO Configuration, kan du bare lade stå til default, det fungerer fint. 
HUSK hvis du vil vide mere om de forskellige indstillinger, så sæt musen på det blå ? så for du en forklaring 
(på Engelsk) 

File Transfere, er heller ikke noget du skal bruge i første omgang, men som du måske kan gætte er det altså 
også mulig at sende filer via VarAC, men det kræver at du har en betalt licens til VARA-programmet. 

Beacons /CQs jeg vil foreslå at du i første omgang sætter det til default, Men det er her du sætter tids intervallet 
for hvor ofte VarAC-programmet sender Beacons signalet, hvis det er aktivt, eller hvor tit den udsender CQ, 
hvis det er det du aktiverer. 

Misc Debug Mode, bruges kun hvis du skal lave en fejl rapportering til ophavsmændene. 

En sidste ting men en vigtig ting er selvfølgelig opsætning af logning af QSO’er. Som standard vil VarAC-
programmet oprettet en ADIF log fil som den gemmer i VarAC biblioteket (VarAC_qso_log.adi) 
Men det er også muligt at få VarAC-programmet til at sende log til andre logprogrammer, DXKeeper, N3FJP, 
N1MM og HRD log. 

7Lav et nyt bibliotek til VARA Monitor 
6Lav en kopi af indholdet i VARA biblioteket, og indsæt det i det 
nye VARA Monitor bibliotek 
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Som du kan se så bruger jeg HRD log. For at det kan virke skal du have HRD log programmet startet op på 
samme pc som du kører VarAC programmet på, derfor ip adressen 127.0.0.1, som er det samme som localhost. 
Det er selvfølgelig også muligt at have HRD til at køre på en anden pc, så skal IP adressen selvfølgelig sættes op 
til den pc. Porten 2333 er standard port, men det er selvfølgelig også muligt at vælge en anden port. 
For nu at kommunikationen mellem HRD log og VarAC-programmet kan køre, skal der lige laves et lille setup i 
HRD log. 

 

 

I boksen UDP Receive for neden, skal du sætte v i Receive QSO notifications using UDP from another 
applications (WSJT-X) 

Du sætter porten til det samme som du satte log porten til i VarAC-programmet og vælg Target Database til din 
log. Det er selvfølgelig også muligt at lave en ny database kun til VarAC QSO’er, men det vil jeg ikke komme 
mere ind på her, det håber jeg du selv har styr på       

8 HRD log programmet, skal du vælge "tools""Configure""QSO Forwarding" 
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DU ER NU FÆRDIG MED SETUP AF PROGRAMMET; OG KAN STATE MED AT BRUGE VARAC-
PROGRAMMET. 

Men for din egen og dine medamatøreres skyld, så vent lige med at trykke på TX knappen til vi er helt færdige. 
Jeg vil prøve at give lidt forklaring til hvordan en QSO afvikles så man ikke er til gene for andre radioamatører. 

Så hvis du nu lige lader programmet kører et stykke tid, måske bedst på 20M hvis det er i dagtimerne, og eller 
nok mest på 40m om aftenen, så vil du se at der begynder at ske ting og sager, og det er altid godt at blive lidt 
dus med nyt software inden man kaster sig ud i at sende CQ. 

Det første der sikker sker, er at der kommer et billede op om at du bruger ”Free Trial Version” 

 

 

Her er der ikke så meget andet at gøre en at trykke ”Continue to Evaluate” eller at betale en licens for at slippe 
af med denne boks. Den vil dukke op fra tid til anden. 
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Du vælger hvilken frekvens du vil lytte på ved at klikke i drop down boksen i øverste venstre side af 
programmet 

 

9Vælg hvilket bånd du vil køre i drop down boksen 

De frekvenser der bruges til VarAC er defineret på forhånd og du kan se dem i nedstående liste, der er ikke 
defineret hvilken frekvens der brugs på 2M, og indtil nu er det ikke lykkedes for mig at finden den. Men jeg 
ved at PE1LUP, Marcel er ivrig bruger af 2M, og han er også ofte på 20M VarAC så det er jo muligt at spørge ham 
i chatten       
Det samme med QO-100 satellitten, der ved jeg heller ikke hvilke frekvenser der bruges endnu. 

 

 

 

Hvis du nu har haft VarAC-programmet til at stå og lytte medens du har læst et sidste, er der nok ved at være 
en chance for at der allerede er registreret nogle kandesignaler i programmet. I de to bokse øverst til højre, 
”Larst Heeard Becons” og Last Heard CQ calls” 

Frekvenslisten for VarAC 
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Becons er stationer der er tilgængelige på det valgte bånd, og enten kan man kalde dem, eller blot Ping dem for 
at få en rapport.  
CQ calls, ja det giver næsten sig selv, det er stationer der kalder CQ 

 

 

Som du kan se i mit tilfælde, så er der en del Beacons, som kan kontaktes, men også nogle få der kalder CQ. Grunden 

til at HB9HBY er hvid og ikke grøn, er den at ham har jeg haft QSO med. Det samme med HB9DWQ som jo lige nu er 

Becons. 

Og hvad er det så lige forskellen er på Becon og CQ call 

Beacon: 

Du kan indstille VarAC til at sende et Becaon signal, med dit ´kaldesignal, med jævne mellemrum, ca- hver 15. min, 

for at lade andre radioamatører vide at du er på frekvensen.  

Et Beacon signal vil kun blive udsendt, hvis frekvensen ikke er optaget i mindst 1 minut, for at undgå at forstyrre 

aktive QSO’er eller beacons. Når du aktiverer beacon, sendes de i en periode på op til 24 timer og slukker herefter 

automatisk. I boksen ”Next Beacon:xx:xx”kan du se hvornår næste beacon udsendes. 

CQ: 

Det giver næsten sig selv, det er stationer der kalde CQ,  

Hvis du højreklikker på et call enten i Beacon vinduet eller i CQ calls vinduet, får du flere muligheder, men den vi lige 

skal prøve nu er ”ping” prøv at vælge den sidste hørte beacon og vælg ping, herefter vil din station begynde at sende 

informationer afsted til den ønskede beacon,  

Du skulle nu gerne få noget information i det store vindue i 

programmet, noget lignende det her viste, bortset fra 

kaldesignalerne. Det første der sker er, at der etableres en kontakt 

mellem din og den kaldte amatørs station, i mit tilfælde SV8BUR, 

herefter sender jeg info om hvem jeg er (OZ1DCZ) og at det er en ping 

kommando, samt mit modtagne SNR rapport R-06 for den 

pågældende station. Herefter svarer SV8BUR med en SNR rapport på R-16 det er også det der bliver svaret i Ping 

kommandoen, herefter disconnektes der automatisk igen mellem stationerne. 

Du vil samtidig se at der i log linjen fremkommer de samme oplysninger, og du kan nu logge forbindelsen, hvis du har 

lyst. Personligt vil jeg ikke logge automatiske forbindelser som f.eks. ping kommandoer, da jeg anser dem for 

værende overfladiske, jeg vil have en QSO inden jeg logger vedkommende station. 
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Jeg har her for demonstrationens skyld logget QSO, (efterfølgende slettet den i min log igen) 

 

 

Når du trykker på ”LOG” knappen til højre for log linjen, få du følgende 

dialog boks frem, her kan du se de informationer der vil blive overført 

til din log program. Som du kan se, mangler NAME: QTH: LOCATOR: 

Det skyldes at det jo ikke er en rigtig QSO, men en automatisk ping 

funktion, som kan udføres uden at den pågældende station (SV8BUR) 

var til stede. 

Jeg har her muligheden for at svare enten ja eller nej til at gemme 

oplysningerne i mit logprogram.  

Jeg vælger for demoens skyld at trykke på ja, herved bliver 

informationerne sendt over til mit logprogram, som jo er HRD log og 

QSO er logget 

 

 

 

 

Linjen herover er fra HRD log og som i kan se er QSO’en logget som et VARA mode, det skal så lige nævnes at der p.t. 

ikke er mulighed for at uploade VARA mode til LOTW endnu, men det kommer sikker inden længe. 

Hvis du har udført ovenstående operation og du har modtaget et svar, så er dit setup kørende og alt virker som det 

skal. Så nu er det bare med at komme i gang med at køre nogle QSO. 

Der er dog stadig mange ting der kan sættes op og ændres til det passer bedre til dig og dine behov. Jeg vil prøve at 

komme forbi en del af dem, men vil ikke gå helt i dybden med dem alle. 

Hvis du vil vide ”Næsten” alt om programmet, så henviser jeg til manualen som b.la. kan findes her 

https://www.varac-hamradio.com/forum sammen med meget andet info omkring VarAC 

 

 

https://www.varac-hamradio.com/forum
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I øverste venstre side af programmet, kan man starte TX 

sekvenserne, Beacon eller CQ, samt connecte til en 

bestemt Radioamatør. 

Hvis man i feltet ”Connectet to” skriver et kaldesignal, og 

trykker på Connect, vil VarAC starte en sekvens med at 

connecte til denne amatør, når der så er connected, så 

kan man starte den egentlige chat. I stadet for at skrive 

kaldesignalet, kan man også bare dobbelt klikke på et 

kaldesignal i vinduet ”Last Heard CQ”, så vil det 

automatisk blive skrevet i feltet ”Connecet to”. 

Når man er færdig med en QSO, kan man trykke 

”Disconnect” for at afslutte forbindelsen til modparten. 

 

 

Hvis man får lavet en fejl opkald, kan man afbryde forbindelsen igen ved at trykke på ”Abort”, så afbrydes TX 

øjeblikkelig. 

Hvis man trykker på ”CALL CQ”, ja så sker der som forventet at man udsender et CQ  

 

 

Som du kan se her, så har jeg udsendt en CQ, desværre var der ikke lige nogen til at svare i første omgang.  

Derfor prøver jeg lige med en ”PING” funktionen her er at jeg finder en medamatør der har udsendt en ”Becon” i 

dette tilfælde var det NC3Z, når jeg så beder om en ”PING”, så svarer det egentlig til at man på en PC sender en ping 

kommando til en anden IP adresse, hvorefter man får et svar tilbage, og deraf kan udregne en tid. 

 Her får man blot ikke en tid, men derimod en signal rapport (SNR) Det ser sådan her ud  
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Som du kan se, så får jeg SNR= -07 tilbage fra NC3Z og jeg har afleveret en SNR=+01 til NC3Z, så alt i alt nogle gode 

kraftige signaler. 

Efterfølgende prøvede jeg at sende en ”Connect” til IZ1FKS, som var en af dem der var vis i ruden ”Last Heard CQ” 

Han var så så flink at svare, og på den måde fik jeg en QSO, som jeg så kunne vise her       

Som i kan se i klippet, så sender han ret hurtigt en ”QSY UP 750HZ!” dette for at vi ikke skal ligge og blokere opkalds 

frekvensen på 20M 14.105.00  

 

Der kommer så følgende boks op på min 

skærm, og det eneste jeg skal gøre er at 

trykke ”JA” for at flytte 750HZ op og 

fortsætte QSO der. Det er da smart  

Nå så QSO er færdig, så kommer der en ny 

boks, der spørger om jeg igen vil flytte til 

14.105.00 MHz 

 

Print af en hel QSO 

 

 

Her kan du se forløbet i QSO’en. Et par gang udveksler systemet selv SNR, som det ses her. 
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Nå QSO’en afsluttes, ved at sende 73 og disconnect, så bliver QSO’en automatisk lagt klar til logning, og det eneste 

jeg skal gøre, er at trykke på ”log” og QSO’en er logget i HRD log. Samtidig med afslutningen får jeg også en reminder 

om at QSY tilbage til start frekvensen 

 

Besked eller reminder om at huske at QSY tilbage til udgangsfrekvensen, når QSO er færdig 

 

Logning af en QSO, felterne er automatisk udfyldt 
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En anden funktion i VarAC  er en logning over hvad systemet gør, og hvilke kommandoer der sendes, disse ting kan 

ses øverst i programmet  

 

Her ses hvad der logges når programmet kører. Man kan altid gå tilbage i loggen og se nøjagtig hvad der er sket. 

 

Her ses de informationer, som sendes til log programmet. 

Du vælger selv om du vil gemme disse informationer, eller ej. 

Nu er det jo svært at komme omkring alle funktioner, uden at det 

bliver en direkte manual, og det er jo ikke lige min mening med den her 

artikel. Så derfor bliver det også lidt spredt hvilke informationer jeg har 

med og hvilke jeg undlader. Håber du selv vil prøve programmet og 

derved selv gøre dine erfaringer. 

DU kan også downloade manualen (se listen sidst i artiklen) og hvis du 

har problemer med det engelske, så kan du med fordel oversætte det 

til dansk med google translate, hvis du er i tvivl om hvordan du gør det, 

så viser jeg det lige lidt senere       

 

 

 

En lille ekstra ting som du skal se, er funktionen af at højreklikke på et call i f.eks. ”Last heard CQ) 

 

Det giver nogle valgmuligheder, så som at lave et direkte opslag af callet på QRZ.com, men også som noget nyt at 

lave et opslag direkte på PSK reporter, det er en ny funktion, som er kommet med i den allersidste version af VarAC 

programmet. Denne version er kommet på gaden, mens denne artikel er blevet til. Så det må det siges at være 

absolut dugfrisk. Det er sådan at man nu kan lave en indstilling i ”Settings” med at lave automatisk upload til PSK 

reporter, så nu kan man virkelig følge med i hvor langt signalet kommer ud. 

Funktionen med at lave en ”QSY + eller -750HZ” sker i højre side af programmet, der kan man trykke på pilen op eller 

ned under en QSO, og på den måde beder man modparten om at QSY + eller – 750Hz. 
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Der er også andre funktioner i dette vindue, b.la at starte en webbrowser med PSK 

reporter, eller at få en beskrivelse af ”Gestures/TAGS” det er de standard hurtige 

kommandoer man kan bruge i en QSO, f.eks en smiley får man ved at skrive HIHI. 

Man kan også se last SNR eller gennemsnit SNR, hvad man så lige skal bruge det til. 

Det er også her man kan ”SEND FILE” altså sende en fil til modparten, MEN det kræver 

at man har en betalt version af VARA programmet. 

 

 

 

 

 

Det må være nok for denne gang, håber det har givet dig lyst til at prøve kræfter med dette nye spændende 

program. Til sidst som lovet diverse links til ting omhandlende VarAC. 

 

 

VARAC hjemmesiden 

Home | VarAC (varac-hamradio.com) 

VARA hjemmesiden 

EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 

Facebook gruppen 

VARA operators - Digital mode for HF radio | Facebook 

Og så lige lidt fra Youtube 

Tutorial af NC3Z  

VarAC tutorial - CQ and Beacons (by NC3Z) - YouTube 

https://youtu.be/hvAxxA3jSRI 

VarAC live  

https://www.youtube.com/watch?v=eHa6dwaWuIs 

Ham Radio Instant Messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=R-l_G_F7uEA 

Her er en omkring VARA mail system med Winlink, og nej det er ikke VarAC, men VARA programmet, og der er 

egentlig nogle gode forklaringer til selve VARA programmet og noget omkring setup af VARA programmet, som jo er 

kommunikations protokollen der ligger bag VarAC 

https://www.youtube.com/watch?v=XzpzbjhjSAQ 

 

  

https://www.varac-hamradio.com/
https://rosmodem.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/4460934133945824
https://www.youtube.com/watch?v=lW8HKo5rdDk
https://youtu.be/hvAxxA3jSRI
https://www.youtube.com/watch?v=eHa6dwaWuIs
https://www.youtube.com/watch?v=R-l_G_F7uEA
https://www.youtube.com/watch?v=XzpzbjhjSAQ
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Ham Radio Deluxe v6.8 Released 

We are so excited to announce the v6.8 release of Ham Radio Deluxe Software and with it, the 
debut of HRD Alert. 
  
Please download this version of Ham Radio Deluxe Software from our Downloads page 
here: www.HamRadioDeluxe.com. 
  
There is a whole lot to unpack with this release. You’ll find a release video as well as the full 
release notes at the end of this newsletter. 
  
NOTE: We have updated the software licensing libraries in this release. As a result, you may 
be asked to re-enter your key. If you need your key, you can obtain it from: 
https://keyretrieval.hamradiodeluxe.com 
  
Now, let’s dive into what’s new. 
  
HRD Alert 
  
This hot new feature within the HRD Logbook will help accelerate your progress towards 
adding "new ones" into your log. HRD Alert receives data from third-party software like WSJT-
X to identify stations on-the-air that are needed, based on operator preferences. 
  
Capabilities of HRD Alert include: 

• Identification and display of needed stations by callsign, DXCC country, grid, 
State/Province (not limited to the US), CQ zone, ITU zone, continent, WPX prefix, and 
US County – all by Band and Mode 

• Identification of stations previously worked B4 
• Visual, audible, email, light-pole, and text message alerts 
• Filtering by CQ, Calling Me 
• WSI Filter and WSI Alarms alert operator to needed stations by band and mode 
• LOTW and eQSL membership 
• Ability to respond to CQs from within Logbook 
• Ability to clear the list of decodes 
• Automatic logging into HRD Logbook with callsign lookup 
• Ability to upload to LOTW, Clublog, QRZlog, eQSL, and HRDLog.net 

 
Aside from these functional requirements, the core of the design criteria was speed. We 
wanted to parse and display the data from WSJT-X and display wanted DXCC and Grid by 
band and mode in less than 500 ms. The actual time is well under that. We also wanted to 
complete the analysis of all other WSIs before the end of the following timeslot (ie. in less than 
13 seconds). In reality, HRD Alert often completes this prior to the beginning of the following 
timeslot – in less than 2 seconds! 
  
HRD Alert employs a “learning methodology” that enables the timing of speed up over time. 
The performance of the DX Cluster is extremely fast. The method of analyzing needed entities 
(DXCC countries, CQ zones, ITU zones, States, etc) no longer requires a direct read of the 
database. 

https://www.hamradiodeluxe.com/
https://keyretrieval.hamradiodeluxe.com/
https://www.hamradiodeluxe.com/buy
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Many of the improvements apply to both DX Cluster and HRD Alert. For example: 

• WSI Filters can be set for any Worked Status Indicator, not just DXCC Countries. If you 
chase US States, CQ Zones, ITU Zones, US Counties, etc – then you can choose to 
show only decodes that help you fill in new band or mode slots for them. 

• The new WSI alarms eliminate the need for you to maintain a list of needed countries 
(or other items you’re chasing). You can opt to get alarms for any needed DXCC 
countries, US States, CQ Zones, ITU Zones, US Counties, etc. 

 
Bottom line is – this is the fastest version of Ham Radio Deluxe we’ve ever built. 
  
Additionally, here’s a short list of the improvements in this release: 
  

• DX Cluster now caches over 4,000 DX spots with no hit to performance 
• Selections Manager 
• Added support for Fox Delta ST2 rotor controller 
• Updating the ARRL Sections to include Canadian changes 
• Start row & column position for label printing 
• Solar cycle progression is now up-to-date 
• New tools were added to identify and help eliminate code errors, memory leaks, and 

performance problems. This leads to a more stable application. 
• Revised LOTW members list to use the new, more modern list. 

 
There is a large list of things that were fixed in this release – too many to enumerate here. The 
full release notes can be found by >>clicking here<<. 
  
We have prepared a companion "release video" on our YouTube channel that demonstrates 
the changes in this release. 
  
To watch the release video, >>CLICK HERE<< 
  
Developer Team Update 
  
This release reflects the work of additional developers added to the team in January. I would 
like to recognize and thank Sally, Jade, and Justin for their hard work. Doug and Will have 
continued to contribute to Ham Radio Deluxe, and we look forward to contributions by Jim and 
John in the future. We feel very fortunate to have a number of these developers who are 
dedicated to Ham Radio Deluxe. 
  
Thanks also to our volunteer beta-testers. 
  
All those who have purchased Ham Radio Deluxe at any time in the past should download and 
install this version to benefit from these improvements. You are entitled to them. Our clients 
who are covered by an active Software Maintenance and Support period are entitled to Feature 
Enhancements. 
  
Please watch these newsletters for updates. Pass these updates along to your friends. 
  
Newsletters will also be posted on our website's blog >>here<<. 
  
Thank you es 73 de Mike, WA9PIE  

 

 

https://releasenotes.hamradiodeluxe.com/
https://www.youtube.com/hamradiodeluxe
https://www.hamradiodeluxe.com/blog
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OZ7SAC Marked 
 

Vores udsendte medarbejder OZ0J var til marked i Silkeborg, det kom der disse billeder ud af. 

Ud fra billederne at dømme var det et rimeligt velbesøgt marked       
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Opdatering af TQSL 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Der kommer en del opdateringer til dette program i disse uger. Ved redaktionens slutning var det denne 
version 
 

 
 
Du opdaterer i TQSL via ”help” -> ”Check for updates” 
 
Og i den nye update er der kommet et billede, når du godkender QSO’er i TQSL. Det fylder en hel del af 
skærmen. 
 

 
 
 
JTDX software 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Grundet krigen i Ukraine er en del sider i Rusland blevet boykottet/blokeret m.v. Det betyder bl.a., at JTDX har 
flyttet plads for download i hvert fald midlertidigt.  
 
Nyeste version af JTDX kan hentes via https://sourceforge.net/projects/jtdx/ 
 
 

 

https://sourceforge.net/projects/jtdx/
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Kalender for danske radioamatører 
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR) 
 
Kommende certifikatprøver for radioamatører 
Følgende prøvesteder kendes p.t.: 
 
9. juni 2022 kl. 19.00, EDR Skanderborg 
20. august 2022, kl. 11.00, EDR Frederikssund 
Tilmelding sker via https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer 
 
Foredrag o.l. 
 
Foredrag om Logbook of The World 
OZ0J holder foredrag i EDR Birkerød.  
Dato: 2. juni, se mere på https://www.edr.dk/events/logbook-of-the-world-foredrag-oz5bir/  
 
Danish DX Groups 50 års jubilæum 
11. juni 2022, generalforsamling kl. 10.45, derefter foredrag m.v. Tilmelding er i gang og sker til OZ1ACB, Allis. 
Se mere på http://ddxg.dk/ Overnatning er ikke længere en mulighed på Blommenslyst Kro. 
ALLE er velkommen også til generalforsamlingen uanset medlemskab af DDXG. 
 
HB møde på Teams 
13. juni del 1 
15. juni del 2 
 
Foredrag om Clublog 
OZ0J holder foredrag i EDR Kalundborg 
Dato: 9. august, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz1klb/ 
 
Foredrag om Hamventions 
OZ0J holder foredrag i EDR Kalundborg 
27. september, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/  
 
 
Udenlandske HAMventions 
Indtil videre er jeg stødt på disse arrangementer i udlandet (med forbehold for aflysninger): 
 
Hamradio Freidrichshafen:  
24. juni til 26. juni 2022 
https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen/ 
 
DX-match – DX møde i Jönköbing 
2. september (aften) til 4. september (frokost) 2022 
Detaljer på https://dxmatch.sk7ax.se/ 
 
UKW-Tagung, Weinheim 
9. september til 11. september 2022 
Detaljer på https://ukw-tagung.org/  
 
Følg med på de nævnte links for evt. aflysninger 
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://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer
https://www.edr.dk/events/logbook-of-the-world-foredrag-oz5bir/
http://ddxg.dk/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-clublog-oz1klb/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-hamventions-oz1klb/
https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen/
https://dxmatch.sk7ax.se/
https://ukw-tagung.org/
mailto:kalender@edr.dk
https://www.edr.dk/kalender-full/
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EDR’s Hjørne   
 

Velkommen til EDR’s juni klumme. 
 

Så der gået endnu en måned over stok og sten, desværre uden den tid der bør benyttes på vores EDR! 

Dette er desværre vilkårene når arbejdsmarkedet stadig napper end del af vores tid. På den anden side er 

det jo godt at der er en sund blanding af årgangene i EDR’s Hovedbestyrelse. 

Det ville dog være ganske befriende om der var flere duelige hænder både i EDR’s repræsentantskab og i en 

forhåbentlig voksende skare af frivillige. 

En forening som EDR, kan ikke udvikles af en hovedbestyrelse alene også selvom alle HB’ere bidrog 24/7 til 

opgaven. Hvis vi skal have rigtig fart i den livsnødvendige omstilling til fremtiden, skal der flere på banen, 

der aktivt deltager. 

Det samme problem viser sig også ude i lokalafdelingerne. Der er adskillige steder hvor man ikke kan afvikle 

fornuftige certifikatkurser. Den slags er en ren katastrofe for vores fælles hobby, for uden ny radioamatører 

er fremtiden ganske grum. 

En del af problemet kan og vil blive løst via virtuel fællesundervisning, så flere lokalafdelinger kan gå 

sammen og dele underviseren.  

Men for der er et men. Vi taber alt for mange ny radioamatører på gulvet! Fordi de ikke er klædt på til at 

dyrke verdens bedste hobby, når kryds og bolle sedlen er udfyldt.  

Der mangler i den grad mentorer, der kan vise hvordan man i praksis gebærder sig med en radio i hånden. 

Viser hvordan man kontrollerer sin antenne og så videre.  

Det er en af de opgaver som HB ikke bare klarer på et møde eller to.  

Den opgave hører ret beset til ude i de lokale klubber / lokalafdelinger, det ville bare være alletiders om vi 

kunne fange og fastholde halvdelen af de 50% der går til prøve uden at blive aktive. Tænk hvor mange ny 

aktive ansigter dette ville give os, til glæde for de fleste – Hvert år! 

Håber inderligt det sidste afsnit vil blive positivt modtaget ude omkring i landet, og det må gerne hapses og 

benyttes. 

Sommeren er nu over os, nogen skal på sommerlejr andre holder næsten fri fra loddekolbe og muntrer sig 

måske med Flora Fauna aktivitet eller anden udendørs aktivitet. 

Så er der nogen af os som ikke altid er venner med solen, vi kan så bruge lidt sommerferie på at renovere 

lidt repeatere til glæde for folket i de områder der nyder gavn af disse repeatere. 

En anden lidt større opgave som også vil blive løst i sommerferien er de fem HF-SDR radio modtagere som 

HB har besluttet at drive. Der er fundet QTH’er til alle bl.a kommer der en oppe i nordvest Jylland, en i 

Sydvestjylland og en lige midt på Bornholm. Alle stationerne bliver koblet til rigtig gode 

internetforbindelser. 

Så der skal smedes mekanik til indbygning af udstyr. Heldigvis er det lykkedes at arve nogle ganske 

brugbare 19” kabinetter, fra noget tunnelradio. Samme tunnelradio har leveret noget ½” kabel der er 

hovedingrediensen i de Mag Loop RX antenner hver station udstyres med. Senere kommer der på samme 

position støjmåle udstyr, der skal levere måledata til DARC’s støjmonitorerings projekt. 

På de næste sider er der lidt reklame for det kommende Repræsentantskabsvalg. Hvis du/I vil et moderne 

velfungerende EDR, ville det være dejligt at se jer som kandidater til RM-valg2022. 

 

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

Stil op til valget til EDR’s repræsentantskabs valg 2022, opstillings frist 15. juni 2022 

Jo flere vi er, jo stærkere er vi 
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Valg 
til EDR’s repræsentantskab 

Hermed indbydes EDR’s medlemmer til at 
stille op som kandidater til valget til EDR’s 
repræsentantskab 2022. 

 

Valgreglerne er blevet revideret på det seneste  

ordinære repræsentantskabsmøde i november 2021. 

Revisionen betyder at karensreglen er fjernet. Du skal altså bare være 

EDR-medlem på opstillingstidspunktet for at være valgbar. Reglerne 

findes på EDR’s hjemmeside.  

Herunder er en oversigt over valgets forløb: 

 

 

 

34 RM-medlemmer skal vælges. 
 
Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet. 
Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af 
medlemstallet pr. 31. marts 2022. 
Fordelingen sker efter den D’Hondtske metode. 

 

Kandidatopstilling skal ske       senest d. 
15. juni 2022 

 
Kandidater skal skriftligt anmelde deres kandidatur til EDR’s 
kontor. Dette skal ske ved brug af blanketten på EDR’s 
hjemmeside under RM-valg 2022.  
Den udfyldte opstillings blanket sendes til kontor@edr.dk 
HUSK opstillingsblanket skal være på kontoret senest d. 15. 
juni 2022. 

 

Kandidatpræsentation på EDR.dk og i OZ  
 

På EDR.dk vil kandidater blive præsenteret regionsvis, i 
alfabetisk orden. Er der indsendt billede sammen med 
anmeldelsen, vil dette blive bragt sammen med 
præsentationen. Hver kandidat vil have mulighed for at 
præsentere sig selv og sit valgprogram. Hvordan dette gøres, 
meddeles kandidaterne direkte. Der oprettes en valg sektion 
på EDR’s forum, hvor der kan debatteres med RM-valgets 
kandidater.  
 
I OZ vil informationen begrænse sig til navn og kontakt- 
oplysninger, samt billede. 
 

 

 
Afstemningsstart er d . 1. august 2022 
 
OZ august 2022 indeholder den samlede kandidatliste. Der vil 
være indlagt stemmeseddel og 2 konvolutter til afstemningen. 
Af praktiske grunde udsendes OZ august til alle EDR-
medlemmer. 
Afstemningen går i gang den 1. august 

 
Afstemningen slutter d. .31. august 2022 
 

Alle stemmesedler, der modtages fysisk på Klokkestøbervej  inden 
den 1. september 2020 medgår i valget. 

Husk at sende jeres stemme i god tid pga. PostNord 
ekspeditionstider. 
 
Valgresultatet bekendtgøres pr. e-mail til de opstillede kandidater 
og på EDR’s hjemmeside når stemmeoptælling er tilendebragt 
primo september 2022 samt i OZ for oktober. 
 
Eventuelle klager over valget skal indgives senest den 25. 
oktober 2022.  
Klagerne vil blive behandlet på det ordinære 
repræsentantskabsmøde i november, hvor det nyvalgte 
repræsentantskab tiltræder. 
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