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Redaktionen skriver:  
 
Så er der igen gået en måned, hold nu op som tiden bare flyver afsted. 

Vi har fantastisk solskins vejr og gode forhold på de fleste bånd, så hvad kan vi klage over       Det skulle da lige 
være de stigende priser på næste alt, Krigen i Ukraine, den manglende nedbør…. Nåe ja du kan selv fortsætte 
listen, jeg gider nemlig ikke at være et brokhoved, Nej jeg vil se positivt på tingene og bare nyde livet, at der er 
gået endnu en måned (alternativet havde jo været træls), solen skinner, båden er kommet i vandet og det er 
fantastisk afslappende at komme en tur ud på det blå. Vi har kun småproblemer i lille Danmark, 
sammenlignet med så mange andre steder i verden. Så lad os nu bare tage solbrillerne på og nyde livet       

Som det fremgår af RDE-Posten i denne måned, så er der sandelig også kommet gang i lokalafdelingerne rundt 
omkring i landet. Det sker en masse spændende ting, alt fra temadage til foredrag, jow jow der er gang i de små 
hjerneceller rundt omkring i de små Schak. 

Som det også kan læses andet steds i bladet (EDR’s klumme) så blæser der også positive vinde over EDR, og det 
er da herligt at der nu er kommet ro i foreningen, til glæde for alle Danske radioamatører. Jeg kan kun opfordre 
RDE-Postens læsere, dem som endnu ikke er medlem af EDR, at for sig meldt ind i fællesskabet. Ja ja jeg har 
hørt augmenterne mange gange, altså dem der går på ” hvorfor skal vi melde os in i den forening, der er jo 
ingen varer på hylderne” 

Prøv lige at se tingene på en anden måde, da du var på arbejdes markedet (Desværre er største parten af 
danske radioamatører over den arbejdes dygtige alder      ) Da var du også medlem af en fagforening, for hvis 
nu du skulle få brug for bistand i en sag…….. Er det ikke grund nok til at melde sig ind i EDR?  
Der skal jo være nogen til at varetage Danske radioamatørenes sag over for den stigende myndigheds krav om 
at få flere frekvenser til kommercielt formål, og hvad med den stigende støjproblem fra diverse kommercielt 
udstyr, skal vi ikke prøve om der kan gøres noget ved det? tingene sker jo ikke af sig selv vel! 

Jeg har også læste EDR’s Klumme, og kan også godt se problematikken med at det for nogle medamatører kan 
være et økonomisk problem med kontingentet, det har jeg også fuld forståelse for, MEN når man lige kigger 
lidt rundt på diverse forummer. så bliver der handlet radioamatør udstyr som aldrig før, og til priser der er 
langt større end hvad et kontingent til EDR andrager, det er vist ikke hele forklaringen med manglende 
tilslutning til EDR.  
 

Nå nu skulle man jo tro at der er gået politik i RDE-Posten og at redaktøren allerede har fået solstik       Det kan 
også sagtens tænkes, men jeg syntes at EDR fortjener at få meget mere opbakning fra alle medamatører rundt i 
det ganske land…. 

Fra redaktionen skal der lyde et ønske om et godt og solrigt maj måned.  

Gå nu ud og nyd livet og tag de positive briller på og så kør noget radio. Husk vi har ”verdens bedste hobby!” 

 

Redaktionen 
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Amager HAM radio dag hos OZ7AMG. 
 

Lørdag d. 21. maj 2022, Kl. 10 -15 
Årets store loppemarked i Tårnby Radioklub. 

 
Entre / lod for konkurrence kr. 20.- Der kan betales med Mobilepay. 

Mad og drikkevarer kan erhverves til amatørvenlige priser dagen igennem. 
Gratis parkering. Indkørsel via Sneserevej 10. 

 
DAGENS PROGRAM: 

 
Kl. 8.00 -10.00 
Kræmmere ankommer via Englandsvej 290, med bil, trailer, eller andet. 
Der kan lejes borde til kr. 50,-pr. stk. så længe lager haves. 
Tilmelding på mail: info@oz7amg.dk eller i klubben om torsdagen ml. 1900- 2300. 
 
Kl. 10.00 
Dørene åbnes for gæsterne. 
Loppemarked og målelaboratorium åbner. 
 
Kl. 10.00 –15.00 
Målelaboratoriet er åbent. 
Der tilbydes: 
•Kontrol af multimetre på sporbar kalibrator, Spænding og strøm AC/ DC samt modstand. 
•Måling af følsomhed, blokering, IP3, udgangseffekt, intermodulation m.m., op til 1GHz  
•Måling af gain og støjtal på LNA’s op til 1,8GHz. 
•Få graveret dit callsign i navneskilt med magnet eller sikkerhedsnål.  
 
Kl. 10.30–12.00 
Afholdelse af certifikatprøver i Klublokalerne 
Tilmelding foretages her: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer 
Prøverne gennemgås efterfølgende. 
 
Kl. 11.00- 
Foredrag. Vi gentager succeen..  
En støjinspektørs daglige arbejde mod forstyrrelser. Anekdoter, tips, tricks og lovgrundlag for arbejdet. 

OZ1DOX, Rene er foruden at være radioamatør, støjinspektør for Energistyrelsen - en garant for 
hensigtsmæssig og kompetent behandling af forstyrrelses sager blandt radioamatører.  

Kl. 12.00 – 
Grillen er klar med pølser af god kvalitet samt udsøgte flæskestegs sandwich.  
 
Kl. 13.30– 
Lodtrækning med præmier fra vores gode sponsorer. 
 
Kl.15.00 
OZ7AMG siger tak for denne gang. 
 
Vel mødt i OZ7AMG, vi glæder os til at se jer på: 
Tårnby skole Sneserevej 10/ Englandsvej 290, 2770 Kastrup. 
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Direkte QSL kort via Tyskland 
Af OZ0J, Jørgen 

 
Så samler jeg igen ind til en forsendes af kuverter med direkte QSL kort. Min næste tur til Tyskland er i 
forbindelse med HAMRADIO i Friedrichshafen 24. – 26. juni 2022. 
 
Har du kuverter, der skal ud i den store verden, så kan jeg tilbyde at sende dem fra Tyskland til disse priser pr. 
kuvert med indhold: 
 
DKK 9,00 hvis kuvert med indhold vejer max 19 gram 
DKK 13,50 hvis kuvert med indhold vejer max 49 gram 
 
Til sammenligning tager PostNord DKK 36,00 for samme service. 
 
Betingelserne for at få dine kuverter med er følgende: 
 

• Du sørger selv for pakning af kuvert med modtagers navn, egen kuvert, evt. betaling osv. osv.  
• Du skal også sikre, at din kuvert ikke vejer mere end 19 gram / 49 gram. Det eneste, du ikke skal, er at 

sætte porto og A-prioritaire mærke på.  
• Du sørger selv for aflevering af kuverter til mig – evt. på diverse radiotræf i Danmark.  
• Du kan evt. aflevere dine kuverter til OZ1ACB efter aftale med Allis  
• Du betaler for porto ved aflevering selv om kuverterne måske kommer senere af sted  
• OBS Sætter du selv frimærker/porto på, så skal du også huske et prioritaire mærke ved siden af 

frimærket. Disse kan fås i en dansk postbutik  
• VIGTIGT Din adresse skal skrives på BAGSIDEN af kuverten, og der skal være X over din adresse, så 

man ikke er i tvivl om, at du er afsender.  
• OBS! Jeg skal bruge øverste HØJRE hjørne til porto. Du skal derfor holde et område fri på 36 mm (lodret) 

og 70 mm (vandret) fra øverste højre hjørne af kuverten 
 
Du kan aflevere dine kuverter følgende steder: 
 

• 25. maj i EDR Aalborg, hvor jeg holder foredrag 
• 2. juni i EDR Birkerød, hvor jeg holder foredrag 
• Inden 11. juni hos OZ1ACB 
• 11. juni på Danish DX Groups årsmøde 
• Senest d. 17. juni på min QSL 

 
Afregning kan ske til min PayPal konto oz0j@oz0j.dk, i danske kroner (kontanter) eller Mobile Pay 6128 1695 
 
Der er ingen garanti for, at brevene når frem til modtageren. Der er kun garanti for, at de afleveres i en tysk, gul 
postkasse eller i en tysk postbutik.  

 

  

mailto:oz0j@oz0j.dk
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Godkendelse af papir QSL i Friedrichshafen 
Af Jørgen Rømming OZ0J 

 
Som det måske er dig bekendt, så kan OZ1ACB, Allis ikke godkende papir QSL kort til 160 meter. Det er ligesom 
tidligere år muligt at få dem godkendt på ARRLs stand ved HAMRADIO i Friedrichshafen.  
 
Jeg tager til HAMRADIO, og jeg tilbyder at tage dine kort med til godkendelse. Betingelserne er følgende: 
 
Du udfylder DXCC Application enten som papirform (se http://www.arrl.org/dxcc-forms) eller online (se 
https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/) 
Du sørger for, at dine kort samt printet ansøgning afleveres på et af disse steder: 

• DDXGs årsmøde på Blommenslyst kro d. 11. juni 
• Hos OZ1ACB, Allis senest d. 14. juni 
• På min QTH senest d. 18. juni 

 
Kortene vil du sikkert gerne have tilbage. Dem kan jeg uden omkostninger aflevere til OZ1ACB, Allis, når jeg er 
tilbage i Danmark. De kan også hente dine kort på min QTH. Jeg sender dem gerne, mod at du dækker portoen, 
så jeg ikke har nogen omkostninger.  
 
Der er i RDE-Posten maj 2022 og OZ juni 2022 en vejledning til ”DXCC online Application”.  
 
Kontakt mig gerne for spørgsmål på oz0j@oz0j.dk  
 

 

 

 

 

 

http://www.arrl.org/dxcc-forms
https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/
mailto:oz0j@oz0j.dk
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Electronics project for the 10 MHz reference signal generator 
Artiklen er bragt med tilladelse af FB news, Se mere på: Monthly FB news (https://www.fbnews.jp/world/) 
Det er en rigtig fin hjemmeside, med en masse gode artikler, til radioamatører. 
Part 1 var bragt i RDE-Posten og på FB news tidligere. 

 
Part 2: Building of the generator 

 

Inside view of the 10 MHz Reference Signal Generator 
<Continued from March issue> 
Review of the last issue 

There is a convenient crystal oscillator that generates a 10 MHz signal by simply connecting 5 V and 
ground. This small unit is also called a clock module. In a component category, it is classified as a SPXO 
(Simple Packaged Crystal Oscillator). In part 2 of this article, I will refer to it as a crystal oscillator. The 
crystal oscillator consists of a crystal resonator and its oscillation circuit built into a small CAN. Note the 
size in Figure 1 below. This is an attempt to produce a 10 MHz reference signal generator using this 
module. 

https://www.fbnews.jp/world/)
https://www.fbnews.jp/202203/w_shortbreak/
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Figure 1. The crystal oscillator used in this test 

Originally, this crystal oscillator was used to generate clock signals for logic circuits. Therefore, the 
outputs are logic high (H) and low (L). The output is then extracted as an RF signal through a capacitor. 

Points examined since the previous experiment 

While experimenting with the circuit shown in the previous issue, I found various problems and 
reexamined it. The final circuit, including minor modifications, is shown in Figure 2. 
(1) Addition of power switch SW1 
(2) Addition of LED D1 (blue) that lights up when the power switch is turned ON 
(3) LED D2 (red) is added to indicate that the heater installed in the OCXO has turned ON 
(4) Changed heater the mounting position from the source side to the drain side of Q1 
(5) Addition of an output waveform shaping circuit 
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Figure 2. Whole circuit diagram 

Although not an electrical circuit, the temperature inside the OCXO rises to nearly 40 °C during operation 
of this circuit. For this reason, the PCB (Print Circuit Board) used inside the OCXO was changed from a 
paper copper PCB to a glass epoxy PCB (Figure 3). 

 
Figure 3. A different PCB is used in the final OXCO 

Building 

Please refer to the previous issue for the building of the OCXO. The building and assembly are basically 
the same as described in the previous issue, but the position of the LM35 temperature sensor is slightly 
different, as shown in Figure 3. Instead of placing the LM35 in contact with the surface of the heater, it is 
placed in contact with the surface of the crystal oscillator. 
The OCXO and other components are mounted on a single-sided 70 x 100 mm glass epoxy PCB, with the 
OCXO unit taking up most of the board space, leaving little room for other components. I took time in 
laying out the components to make it look cool. 

https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/03_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/03_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/03_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202203/w_shortbreak/
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/03_z.jpg
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The OCXO unit is placed on the main board. The main board is connected to the input/output connectors 
and jacks mounted on the aluminum case so that they can be removed from the case using connector 
housings and header pins. 

 
Figure 4. Inside view with the circuit board removed from the case 

The case used was a die-cast aluminum box. The layout of the case is shown in Figure 5. 

 
Figure 5. Front and rear panel layouts 

Adjustment 

Since the oscillation frequency of the crystal oscillator was 10.00000 MHz when the temperature of the 
crystal oscillator was 35 °C in the experiment in the previous issue, the two adjustments shown below 
were made. 
(1) Adjustment of the circuit that externally monitors the temperature inside the OCXO and calibration of 
the thermometer 
(2) Adjustment and operation check of the control circuit to maintain a constant temperature inside the 
OCXO 
(1) Adjustment of the circuit for externally monitoring the temperature inside the OCXO and 
calibration of the thermometer 
An LM35DZ-N (hereafter LM35) sensor, is installed inside the OCXO to detect the temperature. The output 
voltage of this sensor is described as 0 mV + 10 mV/°C in the National Semiconductor data sheet, and is 
shown in Figure 6. 

https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/06_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/06_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/06_z.jpg
https://www.fbnews.jp/202204/w_shortbreak/images/06_z.jpg
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Figure 6. Typical application of the LM35 

This means that the output voltage is 0 V at 0 °C, and the output voltage rises by 10 mV for every 1 °C rise 
in temperature. By monitoring this voltage externally, the temperature inside the OCXO can be 
determined. Generally, the oscillation frequency of a crystal oscillator is greatly affected by the external 
temperature, and this temperature is controlled so that a signal with a stable frequency can be extracted. 

Figure 7 compares the output voltage of the LM35 with both calculated and measured values, showing 
that at a low temperature of 6.5 °C, the error between the calculated and measured values is as much as 2 
°C, but at near room temperature the error is not so great and is less than 1 °C. As mentioned in 
the previous issue, the oscillation frequency of the crystal oscillator used in this project is known to 
output 10.00000 MHz at 35 °C. Although I do not have the measured output voltage data at 35 °C, I will 
proceed with the design with the expectation that the error will not be so large. 

 
Figure 7. Output voltage on LM35 in different environments 

The output terminal of the LM35 is connected to an amplification circuit with a voltage amplification 
factor of 10 times, configured with IC4. The output is passed through the IC3(b) buffer to display the 
internal temperature of the OCXO externally, as the temperature output with a voltage of 1/10 of the 
temperature. For example, if the temperature inside the OCXO is 30 °C, a voltage of 3 V is output to the 
Temperature output pin. Conversely, the value displayed by the voltmeter multiplied by 10 will be the 
temperature inside the OCXO. To calibrate the temperature display, adjust R7 so that the value is 1/10 of 
the temperature at the time of measurement. (Calibration should be performed as close to 35 °C as 
possible.) 

https://www.fbnews.jp/202203/w_shortbreak/index.html#temp
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Figure 8. Inside the 10 MHz reference signal generator 

(2) Adjust the control circuit to maintain a constant temperature inside the OCXO and check 
operation 
Turn ON the power. When R4 or R5 is rotated, there is a point where the red LED indicating the operation 
of the heater, turns ON or OFF. When this LED turns on, it indicates that the heater inside the OCXO is 
turned ON and the heater is radiating heat. 
Since preliminary experiments have shown that the oscillation frequency is exactly 10.00000 MHz at 35 
°C, the output voltage is calculated to be 0.35 V (=10 mV x 35). Adjust variable resistors R4 and R5 to set the 
voltage on pin 3 of IC3(a) to 3.5 V, which is 10 times the output voltage of the LM35. When the temperature 
of the LM35 is below 35 °C inside the OCXO, the voltage on pin 2 of IC3(a) does not reach 3.5 V. The 
reference voltage on pin 3 of IC3(a) is higher, and pin 1 of IC3(a) goes High. When the LM35 is heated by 
the heater, and the voltage on pin 2 becomes 3.5 V or higher, pin 1 of IC3(a) goes low and the heater inside 
the OCXO turns OFF. This is repeated, as necessary. 

Confirmation of the circuit operation 

I placed the completed 10 MHz reference signal generator in a refrigerator for a while to allow the 
enclosure to cool sufficiently. After removing it, I quickly connected the power supply and voltmeter to 
the main unit (Figure 9). I connected a frequency counter to the output jack with the gate time set to 10 
sec. With the crystal oscillator used in this experiment, the output frequency was more than 100 Hz 
higher than 10.00000 MHz when the enclosure was cool. This depends on the crystal oscillator used. 

When the power is turned ON, the red LED lights to indicate that the heater is energized. At this time, you 
can check the temperature inside the OCXO by connecting a voltmeter to the temperature output. The red 
LED will be lit continuously for a while, but when the temperature inside the OCXO reaches 35 °C, the LED 
will turn OFF. After about 5 minutes, the inside of the OCXO will be warmed up and the heater will turn 
ON and OFF every 2 to 3 minutes. 7 to 8 minutes later, the output frequency will gradually approach 
10.00000 MHz and stabilize. 
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Figure 9. Connections 

Operation test 

The output waveform was still distorted, but I tested whether the 10 MHz signal output was stable. For 
the test, I used Icom's IC-9700, 144/430/1200 MHz All mode transceiver. The IC-9700 has an input 
connector to operate with a 10 MHz external reference signal. I input the 10 MHz signal into the IC-9700 to 
confirm that it operates properly and oscillates at a stable frequency. Please note that if you will be using 
the expensive IC-9700 for this experiment, please conduct experiments at your own risk. 
The IC-9700 requires –10 dBm as the level of a 10 MHz external reference signal when you want to 
operate it with an external 10 MHz reference signal. Apply the 10 MHz reference signal to the [REF IN 
10MHz] connector of the IC-9700 through an attenuator. I am especially interested in how it works on 
either SSB or CW on the 1200 MHz band. I checked the frequency stability while listening to SSB or CW 
signals. I did not feel that the frequency shifted significantly with time by ear. Although I have not been 
able to confirm this with an accurate measuring instrument, I found that the OCXO worked reasonably 
well. 

Overcoming challenges 

As explained earlier, when the power supply and ground are connected to a crystal oscillator and its 
waveform is observed on an oscilloscope, the waveform is distorted, as shown by the yellow line in 
Figure 10. Since the crystal oscillator is originally used as a clock for logic circuits, a square wave suitable 
for logic circuits can be obtained by clipping this waveform with a diode and passing it through a 
waveform shaping circuit. In this case, the output waveform should be a sine wave since it is a 10 MHz 
reference signal. 

A Low Pass filter (LPF) can be adjusted by observing the output waveform with an oscilloscope and 
turning the variable trimmer capacitor to get as close to a sine wave as possible. 
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Figure 10. Signal waveform when output signal is passed through a LPF. (Blue line) 

Effect of load on output waveform 
The sine wave of the output waveform will collapse, depending on the load connected to the output 
terminals. The inductance and capacitance connected to the load affect the circuitry inside the crystal 
oscillator, and to obtain a clean sine wave, the LPF, connected to the output terminal must be designed 
accordingly. 

Summary 
A 10 MHz reference signal generator with an OCXO was built for the purpose of reducing frequency 
fluctuations due to temperature changes. The finished reference signal generator was left outdoors for 
about one hour. After it cooled down sufficiently, it was quickly taken into the shack and the passage of 
time and the display of the frequency counter at that time were recorded. Figure 11 shows the graph. 

 
Figure 11. Frequency change on time passage after power ON 
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Kalender for danske radioamatører 
Af OZ0J, Jørgen (Begivenhedsredaktør hos EDR) 
 
Kommende certifikatprøver for radioamatører 
Følgende prøvesteder kendes p.t.: 
 
19. maj 2022 i EDR Frederikssund. Det er kl. 19.00 
21. maj 2022 i Tårnby Radioklub. Det er kl. 10.30 
Tilmelding sker via https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer 
 
 
EDR Medlemsmøder (i maj) 
 
EDR Horsens, 3. maj 2022 kl. 19.30 
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz6hr/ 
 
Tårnby Radioklub, 5. maj 2022 kl. 19.30 
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz7amg/ 
 
EDR Aalborg, 11. maj 2022 kl. 19.30 
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz8jyl/ 
 
Medlemsmøder har været afviklet i Næstved amatørradioklub (27/4), og EDR Fredericia (28/4) 
 
 
Foredrag o.l. 
Aktivitetsaften i marken – 144 MHz – arrangeret af EDR Randers 
Dato: 3. maj, se mere på https://www.edr.dk/events/aktivitetsaften-i-marken-oz7rd/ 
 
Remotestyring af amatørradiostation 
OZ1RH holder foredrag i EDR Birkerød.  
Dato: 5. maj, se mere på https://www.edr.dk/events/remotestyring-af-amaradiostation-oz5bir/ 
 
Foredrag om Standbølgeforholdet – fup eller fakta – del 1 
OZ7S, Sven holder foredrag i EDR Birkerød 
Dato: 12. maj, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-1-
oz5bir/  
 
Foredrag om logprogrammer generelt samt eQSL og DX4WIN 
OZ0J holder foredrag i EDR Aalborg.  
Dato: 25. maj, se mere på https://www.edr.dk/events/foredrag-om-logprogrammer-generelt-samt-eqsl-og-
dx4win-oz8jyl/ 
 
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/  
 
 
HAMDAY, OZ5ESB, Esbjerg 
7. maj 2022 kl. 10.00, se mere på https://hamday.dk/ 
 
Microbølgedag, EDR Horsens 

https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz6hr/
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz7amg/
https://www.edr.dk/events/edr-medlemsmoede-oz8jyl/
https://www.edr.dk/events/aktivitetsaften-i-marken-oz7rd/
https://www.edr.dk/events/remotestyring-af-amaradiostation-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-1-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-standboelgeforholdet-fup-eller-fakta-del-1-oz5bir/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-logprogrammer-generelt-samt-eqsl-og-dx4win-oz8jyl/
https://www.edr.dk/events/foredrag-om-logprogrammer-generelt-samt-eqsl-og-dx4win-oz8jyl/
https://www.edr.dk/events/logbook-of-the-world-foredrag-oz5bir/
https://hamday.dk/
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7. maj 2022, kl. 10.00, se mere på https://vushf.dk/husk-microbolgedagen-i-horsens/ og 
http://oz6hr.dk/mikroboelgedag/  
 
HAMDAY, Tårnby Radioklub 
21. maj 2022 fra kl. 10.00, se mere på https://www.edr.dk/events/hamday-oz7amg/ og 
https://www.oz7amg.dk/ 
 
Radio- og elektronikmarked, OZ7SAC, Silkeborg 
26. maj 2022 fra kl. 10.00, se mere på https://www.edr.dk/events/radio-og-elektronikmarked-oz7sac/ 
 
Pølsemøde – støtte til Ringsted VHF-/UHF repeateren 
29. maj 2022 fra kl. 11.00, se mere på https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=91847 og 
https://www.edr.dk/events/poelsemoede-ringsted-repeateren/ 
 
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. 
 
 
Udenlandske HAMventions 
Indtil videre er jeg stødt på disse arrangementer i udlandet (med forbehold for aflysninger): 
 
Nordic VUSHF Meeting 2022 
26. – 29. Maj 2022 I Kristalliranta, Säkylä (Finland). Detaljer m.v. findes på http://rats.fi/vushf2022/  
 
Funktag Kassel: Aflyst i 2022 – dato for 2023 er endnu ikke kendt 
Dayton Hamvention: https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention/ 
Hamradio Freidrichshafen: 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/ 
 
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://vushf.dk/husk-microbolgedagen-i-horsens/
http://oz6hr.dk/mikroboelgedag/
https://www.edr.dk/events/hamday-oz7amg/
https://www.oz7amg.dk/
https://www.edr.dk/events/radio-og-elektronikmarked-oz7sac/
https://ham.brugtgrej.dk/forum.php?mode=thread&obj=91847
https://www.edr.dk/events/poelsemoede-ringsted-repeateren/
http://ddxg.dk/
http://rats.fi/vushf2022/
https://www.edr.dk/events/dayton-hamvention/
https://www.edr.dk/events/hamradio-friedrichshafen/
https://dxmatch.sk7ax.se/
mailto:kalender@edr.dk
https://www.edr.dk/kalender-full/
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HAMRADIO i Friedrichshafen 
Af Jørgen Rømming OZ0J 

 
HAMRADIO i Friedrichshafen er, hvis du ikke ved det, Europas største messe/træf for radioamatører. Efter 3 års 
tørke (den sidste messe var i 2019) grundet COVID-19, så er der godt nyt. 
 
Årets HAMRADIO er i år fredag d. 24. juni til og med søndag d. 26. juni. Der er netop kommet nyhedsbrev fra 
HAMRADIO, og i år kan man kun købe billetter online. De kan købes på dette link: 
 
https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/114/tickets 
 
Det er samme sted også mulighed for at købe p-billet, hvis du tager bilen dertil.  
 
Der er en masse anden information på engelsk og tysk på https://www.hamradio-friedrichshafen.com/ Du 
skifter sprog øverst til højre. HAMRADIO er også på Facebook, se 
https://www.facebook.com/events/254234789244336/ 
 

 

 

 

 

  

https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/114/tickets
https://www.hamradio-friedrichshafen.com/
https://www.facebook.com/events/254234789244336/
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Opdatering af DXCC status med papir QSL kort 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Du kender sikkert til Logbook of The World (LoTW) og de muligheder med at få bekræftet DXCC og båndlande 
elektronisk. Der er så stadig radioamatører rundt om i verden, der ikke bruger LoTW, hvilket der kan være 
mange årsager til. 
 
Eneste anden mulighed for at opgradere din DXCC status, er at få godkendt papir QSL for de bånd og modes, du 
ikke allerede har i LoTW.  
 

 
Her er min LoTW status vist. Du finder denne status på https://lotw.arrl.org under ”Awards” -> ”Select DXCC 
Award Acount” 
 
Uanset hvad du har i de enkelte kolonner vist foroven, så er det sidste kolonne ”Total (Current)”, du skal bruge. 
Tallet viser antal DXCC’er, som er godkendt ud for de enkelte rækker.  
 
Rækkerne viser fra oven som følger: 
”Mixed” = DXCC kørt EN gang uanset bånd og mode. Har du kørt OZ, tæller OZ en gang i denne række. 
”CW”, Phone” og ”Digital” = DXCC kørt EN gang uanset bånd og på en af de 3 hovedmodes. Har du kørt OZ, tæller 
OZ en gang i hvor af disse rækker. ”Digital” tæller alle former for digital modulation, herunder FT4/FT8 og 
SSTV. Et kørt DXCC tæller kun en gang, uanset om du fx har kørt OZ på både RTTY, PSK, FT8, FT4 og SSTV.  
 

https://lotw.arrl.org/
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Nedenunder vises de enkelte bånd, dvs. ”160M” = 1,8 MHz, ”80” = 3,5 MHz osv. Bemærk at 60 meter = 5,3 MHz 
ikke tæller til DXCC. ARRL har meddelt, at det ikke kommer til at ske, så længe amerikanske radioamatører 
ikke har primær status på 5,3 MHz. BEMÆRK du kan stadig hente LoTW bekræftelse på 60 meter QSO’er, men 
de vil ikke blive vist her. Afhængig af dit logprogram, så kan du få dem vist der. Det gælder også i Clublog, hvis 
du har synkronisering mellem Clublog og LoTW. 
 
For hvert bånd tæller et DXCC en gang uanset hvor mange modes, du har kørt landet. Har du fx kørt OZ på både 
CW, Phone (SSB/FM), RTTY, PSK, FT8, FT4 og SSTV, så tæller det tilsammen kun en gang pr. bånd.  
 
Har du modtaget papir QSL kort, som ikke er kommet på din LoTW oversigt, så kan du få den tjekket hos en 
QSL kort tjekker eller hos ARRL. Bemærk at QSL kort printet fra eQSL ikke tæller til DXCC. Det skal være 
fysiske kort, som du har modtaget via buro eller direkte.   
 
Det store puslespil er nu at finde de QSL kort, som du har, og som ikke er i LoTW.  
 
INDEN du propper QSO’er i massevis ind, så skal du lige huske DXCC reglerne (her vist med OZ som DXCC): 
 
OZ tæller en gang på CW, Phone og DIGI (inkl. SSTV) uanset bånd fra 160 M – 23 CM. Alle DIGI modes tæller 
under et 
OZ tæller en gang pr. bånd fra 160 M – 23 CM (60 M tæller p.t. ikke til DXCC). 
 
Når du sidder med dit papir QSL kort, skal du derfor tjekke 
 
- om DXCC (fra kortet) mangler i de 3 hoved modes (CW, phone, DIGI) uanset bånd 
- om DXCC (fra kortet) mangler på det/de bånd, der står på kortet uanset mode 
 
Er EN af de 2 kriterier opfyldt, så lægger du kortet til side til senere indtastning og går videre til næste kort. 
 
Har du flere QSO’er på samme QSL kort, så skal disse tastes lige under hinanden. Husk det, hvis du fx finder en 
fejl, så skal alle QSO’er fra det kort slettes i din online ansøgning, så de kommer efter hinanden igen.  
 
Når du har været igennem alle dine kort, så kan du gå i gang med din ansøgning.  
 
Ansøgningen kan du udfylde på blanketter eller online. Online ansøgningen er den billigste i gebyr til ARRL. 
Du finder papir ansøgningen på http://www.arrl.org/dxcc-forms Vælg ”Traditional DXCC Application Form” og 
følg vejledningen på skærmen.  
 
Jeg har her valgt at vise ”DXCC Online Application”, da den delt er billigere i gebyrer, og dels er nemmere. 
Kortene skal bl.a. ikke ligge i rækkefølge efter en bestemt orden som i papiransøgningen.  
 
Først skal du have en brugerkonto hos ARRL. Du skal ikke være medlem af ARRL/QST for at have en 
brugerkonto der. Du opretter en brugerkonto på https://www.arrl.org/ ved at vælge ”login” i toppen. Her kan du 
registrere dig. 
 
OBS Har du en brugerkonto hos ARRL, så tjek, at du har logget på efter deres store opdatering sidst marts. Og 
har du rettet kodeord efter denne opdatering, så skal du bruge det nye kodeord til at logge på siden nedenfor.  
 
Når du har styr på din ARRL konto, så skal du gå til https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/  
 

 Login her med din ARRL konto 
 

http://www.arrl.org/dxcc-forms
https://www.arrl.org/
https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/
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klik på  (står flere steder i teksten) for at komme til siden, hvor du indtaster QSO’er.

 
Indtast følgende data fra dit QSL kort: 
Call sign 
Dato (dag – måned – år i tal) 
Band (ikke MHz) 
Mode 
DXCC Entity (bemærk at der kan være flere muligheder, husk at vælge det rigtige ud fra QSL kortet) 

Klik på  
 
Fortsæt til næste QSO på samme måde. VIGTIGT indtaster du flere QSO’er fra samme QSL kort, så skal de være 
under hinanden. 
HUSK AT HOLDE RÆKKEFØLGEN PÅ DINE QSL KORT, SÅ DE PASSER MED RÆKKEFØLGEN, DU HAR 
INDTASTET 
 

Efterhånden som du indtaster dine QSO’er, så kommer de i dette skema lidt længere nede på samme side. 
Bemærk at dine indtastede QSO’er kommer med den først indtastede nederst. 

 

Når du er færdig med at taste dine QSO’er ind, så kan du klikke på  og åbne det 
indtastede i en PDF fil (kræver at du har Adobe Reader el.l. installeret).  

 
Rækkefølgen er nu i den orden, som du har indtastet, og det er også i den orden, som dine kort skal ligge i 
ved QSL check.  

Finder du en fejl, så skal du klikke på  i indtastningsbilledet og rette fejlen. BEMÆRK at den rettede 
QSO nu kommer SIDST på listen. Husk at kontrollere, at du stadig har ALLE indtastede QSO’er på SAMME 
QSL kort samlet (lige efter hinanden i oversigten), hvis du retter en af dem. Om nødvendigt må du klikke på 

 og taste alle QSO’er på samme QSO kort igen. 
 

Når at er på plads og uden fejl finder du  i teksten og klikker på 
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Her kan du udfylde, hvad det er du søger om. 

 
Du skal sætte flueben i enten ”award” eller ”endorsement” 
AWARD betyder, at du får et nyt diplom, fx DXCC CW diplomet (de første 100 DXCC) 
ENDORSEMENT betyder, at dine QSO’er tælles med de steder, hvor de mangler.  
Du skal også vælge ENDORSEMENT, hvis du skal have en ny sticker til det diplom, du har i forvejen. Der er 
stickers fra 150 DXCC og op i forskellige intervaller.  
 
Som vist ovenfor har jeg proppet XR0YD ind. Afhængig af, hvad jeg har på min LoTW konto i forvejen, så 
kan XY0YD (DXCC Easter Island) tælle til phone og 20M, dvs. 2 steder. Det finder din online application og 
LoTW programmet helt selv ud af.  
 
”… checked by a field checker” kunne være OZ1ACB eller fx ARRLs stand i Friedrichshafen. Sender du med 
posten til ARRL, skal der ikke være flueben her. 
Her skal de felter med * udfyldes. Data hentes fra din LoTW konto. 

 
Og her gælder det samme med * ud for felterne 

 
Husk at udfylde dine øvrige kaldesignaler i ”Previous Call Signs” – hvis du har sammenlagt dine danske 
kaldesignaler under et i LoTW. 
 
HUSK at tjekke Name on Certificate – det er det navn, der vil stå på dit certifikat. 

Det anbefales, at du undlader danske karakterer. Klik på  

På siden  skal der være flueben i  klik på  
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på  siden får du et billede som dette: 

 
Hvis du kan sætte flueben i ”Mail me a certificate”, så kan du bestille et certifikat (award). Det kunne være 
DXCC på et bånd eller en mode. Certifikat kan du kun få for de første 100 DXCC (pr. mode eller bånd), 
derefter er det Endorsement (Stickers). 
 
Nedenunder skal du udfylde kreditkort oplysninger.  

klik på  og vælg dit kreditkort. 
 
Har du brugt et kreditkort før, så kommer denne box op 

 
Tallene er de 4 sidste cifre i dit kreditkort. Klik på ”New”, hvis du vil bruge et nyt kreditkort. Bemærk at 
visse kort vil have samme kortnummer, selv om de bliver fornyet.  
 
Husk at udfylde alle felter med *  
 

 
Her har jeg valgt et MasterCard. Du skal udfylde kort nr. udløbsmåned og udløbsår samt det navn, der står 

på kortet. Klik på  
 

  
Her du rettelser, så kan du klikke på disse blå ”knapper” og rette. 
og ellers så tjek dine oplysninger igennem 

Klik på  
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Dette er så sidste udkald, før du godkender listen. Listen over QSLs er nu i den rækkefølge, som du har 
tastet dem ind i, dog er evt. rettelser jf. ovenfor kommet sidst på listen. 

Klik på  for at bekræfte din bestilling. 

der er lige en ekstra fortrydelsesknap her.  

  

Nu er din ansøgning sendt. Klik på  for at hente og printe den sendte ansøgning. Det 
anbefales, at du også printer et eksemplar til dig selv, fx til en PDF printer, som er standard i Windows.  

 
Midt på første side skal du huske at underskrive samt skrive dit call og dato.  På side 2 og frem kommer 
dine indtastede QSO’er i den rækkefølge, som du lavede dem i jf. de forrige sider. Medbring de printede 
sider sammen med QSL kort til en field checker eller send dem til ARRL. 

 
OBS har du ønske om at opgradere nogle af de andre LoTW awards, fx WAS eller WAZ, så findes der p.t. ikke 
en online ansøgning til disse awards. Du skal i stedet følge vejledningen på de links, der er angivet herunder: 
WAS: http://www.arrl.org/was-forms 
VUCC: http://www.arrl.org/vucc 
OZ1ACB, Alles kan godkende kort til disse diplomer. Kontakt Allis på  ddxg.dk/qslcheck.htm  
 
 
WPX: http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/index_cq_awards.html  
Dette diplom behandles af CQ Amateur Radio. Du skal derfor bruge CQ Awards formular til at søge dette diplom 
med papir QSL kort.  
 
WAZ: Se http://www.kc5lk.com/waz-lotw-info.php (engelsk side) vedr. WAZ diplomet og papir QSL kort. 
 
 
Note lige før deadline 
ARRL har oplyst, at DXCC Online Application tidligst vil være klar midt i maj.  
 

http://www.arrl.org/was-forms
http://www.arrl.org/vucc
file:///E:/OneDrive/Amateurradio/lotw/ddxg.dk/qslcheck.htm
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/index_cq_awards.html
http://www.kc5lk.com/waz-lotw-info.php
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Dansk DX-pedition til HB0, Lichtenstein 
Af OZ0J, Jørgen 
 
Forudsat at bl.a. HAMRADIO i Friedrichshafen, Tyskland gennemføres, så forventer jeg at være QRV som 
HB0/OZ0J mellem 28. juni og 5. juli 2022.  
 
Jeg forventer at være QRV med simple antenner mellem 7 og 50 MHz. QTH er Schellenberg og afhængig af 
pladsen, så sætter jeg 2 Spiderbeam glasfiber stænger op med diverse trådantenner.  
 
Jeg vil være QRV på phone (SSB), CW og DIGI i det omfang det er muligt og forholdene tillader det.  
 
Afhængig af Internetforbindelsen så vil jeg enten være på Clublog live stream og/eller uploade log løbende til 
Clublog mens jeg er QRV. 
 
QSL kan ske elektronisk via LoTW og eQSL (og kun der), og papir QSL kort kan bestilles på Clublog OQRS (både 
direkte og bureau). LAD VÆRE med at sende dit QSL kort, jeg behøver dem ikke, så spar papir m.v.  
 
Detaljer vil blive opdateret på https://www.qrz.com/db/Hb0/oz0j helt frem til midt i juni måned. 
 
Jeg håber, at vi mødes på båndene 
 
 
73, Jørgen OZ0J 

https://www.qrz.com/db/Hb0/oz0j
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Velkommen til EDR’s maj klumme. 
 

Tiden løber hurtigt så nu er det igen tid til lidt EDR-information. I sidste måned blev de indledende øvelser til 
valget til EDR’s repræsentantskab skudt i gang. Der er pt. gang i forårets regionsmøder. Der har været afholdt 
møder i Fredericia og Næstved. Fremmøde har ikke været prangende, men de der deltog, bidrog begge steder 
med gode spørgsmål og god stemning. I den første uge af maj er der regionsmøder i Horsens og Amager 
afdelingerne. I ugen efter er det Aalborgs tur. Deltag og mød de frivillige der har hænderne i maskinrummet, de 
bider ikke. Møderne er også åbne for potentielle medlemmer (ikke medlemmer), da møderne kan være en god 
måde at få et større kendskab til EDR på. Se hvor og hvornår i EDR’s kalender på https://www.edr.dk/kalender-
full/.  

Medlemstallet i EDR stiger stille og roligt, pt. er vi tæt på 1.600 medlemmer i EDR. Dette tal er ganske pænt, når 
vi ser på hvor mange Silent Keys der er og hvor mange der må opgive medlemskab på grund af stram 
økonomi, dikteret af lave pensioner og høje leveomkostninger. Hovedbestyrelsen kunne selvfølgelig godt 
ønske sig at der var endnu flere aktive radioamatører der meldte sig og støttede vores fælles forening. 
Udviklingen med et langsomt stigende medlemstal kan med sikkerhed tilskrives at der nu er kommet ro i 
EDR. Vi har en hovedbestyrelse der samarbejder og trækker i samme retning, ved repræsentantskabsmødet i 
november 2021 var der den bedste og mest positive atmosfære i mands minde. Denne udvikling skal vi have til 
at fortsætte meget gerne i mange år frem, da freden er basis for EDR’s overlevelse og udvikling til en moderne 
interesseorganisation. Ultra gerne med en meget større aldersfordeling i medlemsbasen, vi må uden at 
fornærme nogle erkende at vi er lige lovligt gamle alle sammen. Derfor skal vi alle give vores til at få folk 
under 40 til at lege med i Verdens Bedste Hobby, vi gamle skal jo have nogle til at hjælpe med 
antenneopsætning når vi ikke selv kan kravle op, ikke? 

Siden sidst har hovedbestyrelsen besluttet, at OZ7IGY skulle komme ”hjem”. Historisk var det EDR der støttede 
bygningen af de to første radiofyr på VHF, 2m og på UHF, 70cm i forbindelse med det Internationale Geofysiske 
År i 1957-58, det er derfra kaldesignalet er kommet. Omkring 2005-06 blev OZ7IGY skilt fra EDR, da EDR’s 
daværende ledelse ikke mente at radiofyrene var vigtige for vores hobby. Det er de nu blevet ændret på ved at 
EDR yder tilskud til driften via OZ7IGY’s støtteforening DAVUS. Alle radioamatører kan støtte DAVUS via 
medlemskab, eller frivillige bidrag. Se mere på www.OZ7IGY.dk  

Medlemsbladet OZ har det også ganske godt, Vi har det flotteste medlemsblad i mands minde. Det skal vi passe 
godt på, hvis vi vil beholde det i fremtiden. OZ’s redaktion modtager med største glæde jeres små eller store 
artikler om fortællinger, teknik eller andet der kan pirre alle Radioamatørers nysgerrighed. Alternativet til 
manglende stor vil være at OZ kan forsvinde, det skulle vi jo nødigt have, vel? Så har du noget i skuffen er jeg 
helt sikker på at det vil vække glæde hos redaktion@edr.dk.  

EDR’s administration i Odense under forretningsføreren Lones ledelse fungerer sædvanen tro perfekt. Der er 
dog udfordringer i fremtiden som hovedbestyrelsen allerede nu må og skal tage hånd om: Om et par år går 
vores forretningsfører på velfortjent efterløn, derfor skal vi allerede nu forberede os på fremtiden. Det bliver en 
fremtid uden fast betjening på kontoret i Odense. Hovedbestyrelsen har besluttet at benytte lejligheden til at 
anskaffe ét nyt økonomisystem, der skal erstatte de to gamle systemer EDR har i dag. Vi er ganske enkelt nødt 
til at få afsluttet de 10 år med to økonomisystemer, der ikke taler sammen og ikke taler med hjemmesiden. 
Fremtiden for EDR’s administration og medlemsstyring vil som i så mange andre sammenhængen bliver 
robotificeret, så medlemmerne selv klarer ærterne sammen med systemet. Det vil have en masse fordele og 
ganske få ulemper. En af de største fordele er at al opkrævning af kontingenter sker helt automatisk. På 
samme måden vil adgang til medlemsområder på hjemmesiden blive styret automatisk. Det betyder at et nyt 
medlem får adgang til alt i det øjeblik betaling er godkendt i systemet, automatisk forstås.  

Hovedbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af nyt administrationssystem også besluttet at 
www.edr.dk skal have en gevaldig omgang. Der bliver tale om et helt nyt hjemmeside kompleks, med 
medlems administration, ny webshop, ja hele møllen får en omgang.  
 

https://www.edr.dk/kalender-full/
https://www.edr.dk/kalender-full/
http://www.oz7igy.dk/
mailto:redaktion@edr.dk
http://www.edr.dk/
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Projektet ”EDR Community” eller DiGiEDR er kæle-/arbejdsnavn på EDR’s fremtidige hjemmeside kompleks, 
som vil være meget mere, end den pæne hjemmeside i kender i dag. 

DiGiEDR bliver danske Radioamatørers virtuelle klubhus, som kan være ståsted for et forhåbentligt stort antal 
interessegrupper mv. DiGiEDR vil også være platformen hvor foredrag eller kurser kan deles mellem flere 
lokalafdelinger på én gang, eller mindre lokalafdelinger i fællesskab kan uddanne ny radioamatører. For at 
realisere dette vil DiGiEDR’s værktøjskasse indeholde en række moderne værktøjer integreret i portalen: 
Videomøde, chat værktøj, fildeling, forum, Wiki leksikon, blog og selvfølgelig Webshop, OZ med søgemaskine 
samt foreningsdokument bibliotek.  
Alt i alt det der lige nu vil kunne forventes i et digitalt EDR-klubhus.  

Og så til månedens hjertesuk! Alt for ofte høres bemærkningerne om, at der sker ikke en hujende fis i EDR, at 
hovedbestyrelsens medlemmer sover og så videre. Dertil kan der siges at dét gør vi ikke, men der er kun 24 
timer i et døgn, derfor er der grænser for hvor mange steder vi kan være på en gang. 
Vi kan sagtens bruge flere aktive hænder, til at hjælpe EDR ind i en god fremtid. Uden at fornærme nogle 
kunne foreningens repræsentantskab godt trænge til flere medlemmer. I husker nok alle de tomme stole! 
I en moderne interesseforening er det ikke nok med at være til stede en gang pr. år til RM-samling. Der er 
behov for mere gejst og gnist, ellers vil foreningen i den sidste ende havne i historiens støvede arkiv. 
Så mener Du – DU kan bidrage til projekt NYT EDR, så anmeld dit kandidatur til kontor@edr.dk senest d. 15. 
juni 2022, eneste krav er at du er medlem af foreningen. 

 

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

  

mailto:kontor@edr.dk
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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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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. Emne ikke fastlagt endnu 
  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 

Rev4 3. marts 2022 

http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag/
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Aktivitetsaften 

OZ7RD invitere medlemmer til en aktivitets- og testaften ude i det danske land når EDR kører test 
2m. 

Tirsdag d. 3. maj kl 18:00 

Vi mødes på rastepladsen ved Fussingø 
på nordsiden af Viborgvej. 

 
 

Adressen: Over Fussingvej, 8920 Randers 
Alle deltagere er velkommen til at tage egen radio og antenne med. Hvis man ikke vil sidde i egen 
bil, så kan man også medbringe campingborde og -stole. Der er normalt borde-bænkesæt og et 
offentligt WC på rastepladsen. 

Program: 

18:00 Vi mødes og stiller udstyr udstyr op. Når man er QRV går man bare i gang. 

19:00 Testen på 2m går i gang. 

Sidste mand lukker og slukker. 

For mere information: 

● Kig på hjemmesiden eller på Facebook-gruppen. 
● Lyt til RepeaterNyt. 
● Kom til næste møde i tårnet. 

Med venlig hilsen 

OZ7RD-bestyrrelsen 
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Generalforsamling i OZ3EDR, Struer 
 

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling i OZ3EDR’s lokaler Peter Bang vej 17B  

Torsdag den 19-5 kl 20:00 

Som i jo sikkert husker alle, så var sidste generalforsamling, den i efteråret, en udsættelse fra sidste forår, pga. 
af Covid situationen. 

  

Nu er vi imidlertid kommet tilbage til normale tider(næsten), så derfor vender OZ3EDR også tilbage til normale 
generalforsamlings tidspunkter.  
 
Generalforsamlingen afholdes jævnfør vedtægterne. (vedtægterne kan findes på OZ3EDRs hjemmeside.) 
 
På valg til bestyrelsen er 
 
Formanden OZ1DCZ, Carsten Kobborg 
OZ5KR, Kristian Rasmussen 
OZ1DMY, Karsten Hørning 
Suppleant, OZ9DSM, Martin Domino 
 
§6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang 
hvert år. 

Dagsorden skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand. 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt 
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QST Maj 
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HamDay HamDay HamDay HamDay HamDay  
Eksperimenterende Danske Radioamatører Esbjerg & samarbejdende afdelinger Inviterer til:  

Radio / Teknik / Computer 

Lørdag den 7. maj  
Darumvej 110 - Esbjerg  

-   Loppemarked fra kl. 10:00 til 15:00   - 

Se også:  www.hamday.dk 

“Nej - Jens er ikke hjemme, han er til HamDay i 
Esbjerg, for at se om der var et par småting han 
kunne bruge.... Et øjeblik jeg tror det er ham jeg 
kan høre i indkørslen.” 

Igen i år besøg fra udlandet med 
masser af spændende udstyr!  

Kom med det udstyr du gerne vil af med, og sælg det direkte fra bilens bagagerum - har du meget, må du gerne 
tage din trailer med. Vil du se / købe så kom, og lad dig overraske. Du finder køre-vejledning, regler for køb og 

salg, tilmelding, billeder fra sidste år - osv. på - www.hamday.dk  

Mulighed for køb af øl, vand, kaffe, pølser mm. i HamDay Caféen - til amatørvenlige priser. 

Vi glæder os til at se dig og din familie - ta’ også en ven med. 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 
Der er gratis adgang til dette arrangement, men først efter kl. 10:00                                                        

Før Kl. 10:00 er der IKKE ADGANG FOR ANDRE END SÆLGERNE 



 
 
Kære DX'er! 
Du inviteres hermed til 
 
 

DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde 
lørdag den 11. juni 2022 kl. 10:45 på 
Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst. 
 
 
 
  
Kl. 10.45  Generalforsamling i DDXG ifølge vedtægterne 
 På valg er i år sekretær OZ1LO, Leif og kasserer OZ1ACB, Allis. 
 Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i 
 hænde senest den 1. juni 2022. 
Kl. 12.00  Frokost: 
Kl. 13.30  Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten. 
Kl. 13.45  DX-møde med foredrag.  
 OK2ZI fortæller om S9OK DXpeditionen.  
 Endnu et foredrag er stadig under forhandling. 
Kl. 15.30 Kaffe/the med kage. 
Kl. 18.00  Festmiddag (3 retters menu). 
 
Vy 73 og på gensyn 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest d. 23. maj 2022 
Allis, OZ1ACB tlf. 44 85 25 30 - mail: oz1acb@wiland.dk 
 
Priser: 
Frokost er incl. 1 øl/vand  Kr. 375,- 
Middag (3 retters menu)  kr. 339,- 
Dobbeltværelse m/morgenmad kr. 600,-  
 
  
 
 
DDXG's konto i Den Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 3209296. 
Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved indbetaling.  
 
Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet 


