
 

Så er HAM’eren nr.12 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

Som Ii nok bemærkede i en tidligere udgave af HAM’eren, så var der en beslutning i 

OZ8JYL’s bestyrelse om at give et tilskud på 100,-kr til hver EDR Aalborg medlem, der kørte 

ned til Amatør Træf Fyn i Odense søndag d. 1. November. Indslaget er genindsat 

nedenstående og da penge kassen man hente tilskuddet fra, er på DMR / D-DSTAR standen 

nede ved bagvæggen i det store lokale, så benytte jeg lejlighed, i onsdags i klubben, til et 

interview med Søren Poulsen OZ2NML, suppleret lidt af Bjarne Poulsen OZ1JEE, om hvad 

denne stand vil vise. Begge to vil være at finde på standen sammen med en del andre. 

Så se beskrivelsen nedenstående og besøg standen og bliv klogere på de nye teknologier. 

Men først tilbuddet om kørelejlighed. Ernst Jørgensen SM3IVF, med udgangspunk Løkken, 

har to pladser ledige idet Bjarne OZ1FYM har reserveret plads hos Ernst. Kontakt Ernst på 

+46763413002 (0046763413002) 

Jeg har 3 ledige pladser idet Peter OZ9PP allerede har beslaglagt en plads. Kontakt mig på 

40583322 hvis du vil køre sammen med os.   

Er der flere der vil tilbyde køre lejlighed, så sendt en mail til kurt@hamcom.dk , så kan jeg 

rundsende en mail til distribution-listen for HAM’eren.  

Amatør Træf Fyn 

Søndag d. 1. November 2015 

FKS Hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV 

Mere info: http://www.hamspirit.dk 

Det er kommet bestyrelsen for ørene, at flere af foreningens medlemmer efterspørger fælles buskørsel til Amatør 

Træf Fyn 2015. 

Bestyrelsen har ikke budgetteret for sådan en bustur i det igangværende forenings år, men vi kommer gerne med et 

alternativ dertil. 

”For hver medlem af EDR Aalborg der deltager i fælles kørsel fra det Nordjyske til Amatør Træf Fyn 2015, giver 

bestyrelsen 100,- til kørslen.” 

Kontakt OZ1JEE Bjarne Poulsgaard på Amatør Træf Fyn på stand DSTAR/DMR for økonomisk refusion. 

Best regards, 
Nils Thoeger Moeller 
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D-STAR / DMR Standen på Amatør Træf Fyn 

 Standen vil være bemandet af følgende personer: 

Søren OZ2MNL Brønderslev, Bjarne OZ1JEE Støvring, Lasse OZ1LN Esbjerg, Michael 

OZ5WU Næstved, Brian OZ0BS Hvidovre og Brian OZ1LNI  Esbjerg. 

De vil besvare spørgsmål om: 

- D-STAR / DMR sende modtage teknikken og netværks strukturen 

- Funktionerne i de radioer man kan købe p.t. 

- Programmering af radio’erne, så tag din Radio med og få check’et om den er på toppen 

m.h.t. kanalprogrammering med mere. 

Sidste nyt om de Nordjyske repeatere er at Vodskov og Støvring er på vej. I onsdags blev 

den basestation programmeret som Søren OZ2MNL har købt. OZ1JLL har også købt en 

basestation som de begge udlåner til disse sites. 

DMR er jo sidste skud på stammen og Søren angav, at der er to gode leverandører af 

radio’er og base stationer i spil som er: 

Håndradio’er: Hytera med PD785 og PD365 samt Tytera med MD380 og den nyligt 

annoncerede MD446, som snart er i handelen. 

Repeatere: Hytera med RD985 

Disse kan beses på standen og af danske forhandlere er der BM Radio Odense og W.M. 

Electronic Hanstholm der begge forhandler Hytera. Søren pointerer at det ikke kan svare 

sig at købe direkte i udlandet, idet de totale omkostninger før det er landet på din adresse 

er så tæt på de danske priser, at det er bedre at handle Dansk, især når man tænker på 

eventulle garanti og service ydelser. 

Fra Hytera er der en papkasse på vej til brug på standen, med ukendt indhold, så alene det 

at se hvad der var i kassen er jo et besøg værd  

Pudsigt nok er det en Jesper fra Aalborg, bosiddende i Malmø, der er Hytera manden Søren 

har været kontakt med, via fabrikken i Kina. 

PÅ standen vil du kunne se et kort over de 20 repeatere der p.t. er gang i, og Søren har en 

hjemmeside der også er et besøg værd. http://dmr-nordjylland.dk hvor der er link til flere 

produkter og oversigter samt anmeldelser. 

Af andre interessante ting Søren nævnte er en HOTSPOTS baseret på et USB stick, der kan 

køre på Raspberry. Den hedder DV4-Mini og kan køre DSTART,  DMR, C4FM Fusion og 

ifølge Søren P25 protokollen. Det er det nyeste nye og man mangler blot at få lukket op for 

de nødvendige porte på en system server nede i Tyskland, for at transmission i begge 

retninger er mulig. 

Se diverse link nedenstående: 

DV4-Mini: http://dj0abr.de/german/technik/dstar/dv4/dv4mini.htm  

Hytera PD785 hos BM-Radio i Odense: http://www.bmradio.dk/product_info.php?products_id=3977  

Hytera hos M.W. Electronic: http://www.mwe.dk/index-filer/Page4603.htm  

Tytera MD380 og MD446: http://www.tyt888.com/products19.html  

Generelt om D-Star: http://d-star4all.dk/dstar4all_news.html 
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