
 

Så er HAM’eren nr.26 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

Så er det da på tide at få en ny udgave af HAM’eren udsendt og den er fuld af information.  

Jeg har været forhindret i at skrive i nogen tid, da jeg siden slutningen på Juli har været 

travl optaget med andre opgaver, herunder min bror OZ8PV’s dødsfald, samt en mega stor 

vandskade på 320 m3, så alle gulve er brudt op og vi nu bor i en skurvogn og eneste 

tekniske redskab er den bærbare . 

Denne udgave omhandler følgende emner.: 

1. Opfordring fra OZ9QQ Kjeld til et check af din adresse på Erhvervsstyrelsens frekvens 

register og at sende ham rettelserne direkte. 

2. Referat om Miniforedrags aften i OZ8JYL onsdag d. 26.10.2016 

3. Lidt EDR nyt om Amatør Træf Fyn 2016 i Odense d. 6.11.2016 

4. Information og opfordring vedrørende kommende HB Møder, hvor jeg som HB medlem 

gerne hører om hvad du/man gerne vil fremme. 

5. Et nyttigt link til et dansk dokument om HAMSPIRIT  

6. Energistyrelsens dokument om amatørradio i en editeret udgave som alene omhandler 

de ting som vedrører amatørradio. 

Ref. 1. 

Fra OZ9QQ Kjeld har jeg modtaget følgende. I opfordres alle til at kontrollere jeres adresser 

på Erhvervsstyrelsen’s frekvensregister og meddele Kjeld direkte hvis der er ændring. Lad 

også opfordringen gå videre til dem i snakker med på radio’en.  

Citat: 

Til EDR – HB, REPRÆSENTANTSKABSMEDLLER SAMT LOKALAFDELINGER. 
Jeg har konstateret, at der er uhyggelig mange adresser i Erhvervsstyrelsens database, 

som ikke stemmer overens med hvor vedkommende bor. 

 Jeg vil derfor prøve på, hvordan det er muligt at få rettet disse fejladresser.    

Det bedste ville være hvis hver enkelt i sit område gennemgik dem som man vidste var 

fejladresser og sendte mig en mail med den korrekte adresse,  så vil jeg videresende denne 

mail til Erhvervsstyrelse og anmode dem om, at få disse adresser rettet, 

Det er tilsyneladende den eneste måde hvorledes vi kan få databasen så korrekt som 

muligt, både til gavn for os selv og  f.eks.  dem som sender QSL kort direkte. 

Jeg håber alle er med på ideen og lader høre fra sig. 

God arbejdslyst 

Vy 73 de 

OZ9QQ Kjeld    Mailadresse: oz9qq@edr.dk eller oz9qq@post.tele.dk  

Citat Slut: 

mailto:oz9qq@edr.dk
mailto:oz9qq@post.tele.dk


Og hvordan gør man så det !!! 

Klik på linket http://frekvensregister.erst.dk/Search/Search.aspx  

Indtast dit kaldesignal, her benyttes OZ7OU, og klik på søg nederst på siden 

 
Klik dernæst på det lille + tegn og dine adresseinformationer bliver vist 

 

 

Der er flere søgemuligheder og hvis du vil hjælpe en medamatør så find ham og giv han et 

hint om at meddele OZ9QQ ændringerne. 

Ref. 2.   

Referat om Miniforedrag aften i OZ8JYL onsdag d. 26.10.2016 

Der var tre indlæg denne aften 

- Kurt/oz7ou orienterer om hvad der skete på RM og om konstitueringen af HB. 

- Niels/oz2pi fortæller om hvordan han er blevet færdig med PA-trinet fra den temadag der 

blev holdt om PA trin til 50øre pr Watt. 

http://frekvensregister.erst.dk/Search/Search.aspx


- Finn/oz5hz fortæller om PIXIE radio. De byggesæt han har købt i Kina, de målinger han 

har lavet på dem og andre erfaringer med projektet.  

RM mødet blev afholdt 15.10.2016 i Odense i EDR’s bygning og det var spændende for 

første gang at være dernede. Imponerende hvor stor bygningen egentlig er, med masser af 

lokaler og en stor kælder. Selve RM forløb i en absolut god tone – endog så god at OZ9QQ 

Kjeld til slut sagde til forsamlingen, at det var det bedste RM i mand minde. Diskussionen 

om stemme optællingen og om hvorvidt OZ9VA Vagn eller OZ5WU skulle i HB fik en hurtig 

løsning, da OZ9VA trak sig fra HB kandidaturet og indtog sin plads i RM, så der reelt ikke 

var noget at stemme om og afstemningen mellem resultatet i OZ Juli og BDO optælling 

faldt også ud til et flertal for Juli OZ resultatet. 

Efter en diskussion om tagrenovering blev der stemt om den skulle gennemføres med et 

budget på 150.000 kr. hvilket blev besluttet, men samtidig blev HB pålagt/opfordret at få en 

vedligeholdelse plan udarbejdet. Det er dog ikke helt klart for nogle, om tagrenovering blev 

besluttet til effektuering her og nu, eller den afventer en tilstandsrapporten, som blev 

besluttet på første HB møde at få lavet for ”den ydre skal”, så der ventes spændt på 

referatet fra RM   

Efterfølgende skulle vi igennem en behandling af en del forslag til vedtægtsændringer, som 

ville tage lang tid, men så blev det foreslået at alle forslag blev trukket tilbage, hvilket skete, 

imod at OZ7S Sven udarbejdede et kommissorium for et vedtægtsudvalg, der skal have er 

oplæg klar til præsentation betids nok til at kunne fremlægges for RM 2017, d.v.s. at 

endelig deadline omkring 1.juli 2017.  Alle tiders udgang på den historie. 

Kig ind på http://edr.dk og se OZ1AVH Finn, som jo er vor formand, og hans opfattelse af 

RM.    

Det konstituerende HB møde blev afhold en uge senere d. 22.10.2016 hvor forretnings 

udvalget består af OZ1AVH Finn som formand, OZ0J Jørgen som næstformand og OZ5KM 

som sekretær, med en nyt element nemlig OZ5DM David som hjælpe sekretær (han 

betegnede sig selv som vicesekretær det lyder også lidt flottere )  

De øvrige er OZ8XW Flemming, OZ3MC Martin og (mig selv sagde hunden) OZ7OU Kurt. 

HB ansvaret for regionerne blev også fordelt som følger: 

Nordjylland: OZ7OU 

Midtjylland: OZ3MC og OZ5KM  

Syddanmark: OZ8XW og OZ0J 

Sjælland: OZ5WU 

 Hovedstaden: OZ5DM 

Disse skal, som noget nyt, aftale med klubberne i regionerne hvor og hvor mange 

medlemsmøder der skal afholdes, for at komme klagerne til livs om de store afstande i 

regionsopdelingen. Det er især Syddanmark der har kritiseret regionsopdelingen og der har 

også været ryster fremme andre steder fra.  

Der blev også fordelt HB repræsentanter til de forskelige udvalg og de er som følger: 

Teleudvalg, Antenneudvalg og Teknisk udvalg gik til OZ7OU 

(som er noget der passer fint til mine interesser og evner) 

  HF-udvalg og Radiorum HQ koordinator gik til OZ3MC 

Informationsudvalg: OZ1AHV (koordinator) som bliver stærkt udvidet med 

 - Lokalafdelingskoordinator: (oplæg afventes) 

- Web koordinator: OZ5WU 

- Ungdomskoordinator: OZ0CP 

http://edr.dk/


JOTA udvalget gik til: OZ1AHV 

VHF udvalget og Repeater udvalg gik til OZ5WU 

Foredragsudvalg og EDR’s handelsudvalg gik til OZ0J 

Museumsudvalget gik til OZ5KM 

Handicapudvalg gik til OZ5DM 

Herefter blev flere sager drøftet som egentlig ikke hører med til et konstitueringsmøde, men 

som vi nåede at behandle, herunder vurdering af EDRs tag og hus, samt alle de aktiviteter 

der skulle sættes i værk til de to stande som EDR har på Amatør Træf Fyn 2016 i Odense 

som har et særligt punkt i dette nummer af HAM’eren. Et godt første møde i det nye HB. 

Dernæst fortalte OZ2PHI Niels om de ”spændende oplevelser” han havde med at få det PA 

Trin til at virke som der her linkes til. Det var et tidligere byggeprojekt i et antal på ca. 5 stk. 

(se http://www.oz8jyl.dk/cms001/?Projekter:PA-trin) der gav Niels oplevelser af diverse 

eksplosioner i konstruktionen før han fik den tæmmet. Det er muligt på det eksisterende 

printlayout at få plads til Niels’s modifikation, der omhandler et passivt dæmpeled i 

indgangen, et tilføjet feedback kredsløb og en ekstra transformator i udgangen, der sikrer 

de rette belastninger af de to udgangstransistorer. Jeg er sikker på at de få ”havarerede” 

konstruktioner kan bringe i brugbar tilstand ved at spørge Niels om detaljerne. 

Til slut fortalte OZ5HZ Finn om indkøb fra ebay, til ingen verden penge, af en pose stumper 
og et print der bliver til en lille krystal styret 40 meter CW sender og modtager med navnet 
Pixie. Denne konstruktion har eksisteret i lang tid og søg blot via Google på ”Pixie radio” 
og er er mængde links til Youtube fremkommer. Konstruktøren har nok ikke haft spektrum 
analysator til rådig, for ifølge Finn så bryder den alle regler med hensyn til uønsket 
udstråling fra modtagerens lokal oscillator (krystallet som jo også genererer sendesignalet) 
samt harmonisk udstråling. Det sidste kan jo fikses med at eksternt filter, men 
modtagerudstrålingen er ”no go”. Finn erfarede også at når de to enheder han har købt 
kørte på fælles strømforsyning så kommunikerede de fint sammen, men med egen 
strømforsyning og antenner alene som transmissionsvej, så var det så som så med 
forbindelsen indenfor egen parcel. 
Finn har fundet er link hvor regler for uønsket udstråling er defineret og linket er 
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/Rec7401e.PDF 
Finn har købt endnu en kineser radio af bedre konstruktion, så mon ikke vi hører mere de 

eksperimenter. 

Det aflyste DMR foredrag er i en mail jeg har modtaget lovet forsøgt afholdt inden jul, så det 

ser vi frem til at høre mere om. 

Ref. 3.   

Lidt EDR nyt om Amatør Træf Fyn 2016 i Odense d. 6.11.2016 

På Amatør Træf Fyn vil EDR have to stande. En foreningsstand bemandet med HB’er og 

måske også RM’er og en decideret handelsstand hvor man bl.a. kan bestille kabler om 

formiddagen til levering kl.13 i den afklippede og bestilte længde. Så sparer man den dyre 

porto. Lone vil også kunne modtage QSL kort samt udlevere QSL kort og skulle der være 

nogle kort til en eller anden, der ikke er abonnent direkte eller via klub, så går det nok også, 

idet Lone så kommer af med disse ”no go” kort  

OGSÅ EN RIGTIG GOD NYHEDS  

HB har besluttet der vil være et ”knald hamrene” godt messetilbud for et EDR medlemskab 

for en periode fra 1/12 2016 og frem til 31/3 2018 til en helt fantastisk pris, der snildt 

finansierer udgiften for kørslen til Odense (så vidt jeg kan se ) For at jeg ikke slipper 

http://www.oz8jyl.dk/cms001/?Projekter:PA-trin
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/Rec7401e.PDF


denne pris information ud i utide, så må du vente til senere hermed. Det kræver personligt 

fremøde for at udnytte tilbuddet der kun gælder den 6.11.2016. 

EDR har virkelig brug for flere medlemmer, og det støj og spektakel der har været i mere 

end et år skal bringes til ophør. Så hermed en invitation til en genstart af de gode toner 

bland amatører, og tænk lige på hvor billigt et kontingent egentlig er, og hvor meget man 

får for pengene udover det dejlige blad OZ. Min holdning er at man som amatør bør støtte 

EDR med et medlemskab, for der lægges mange kræfter i arbejdet med at fremme 

radioamatørerne interesser, f.eks. i de forskellige udvalg, som slet ikke er synlige i 

dagligdagen, og som man som ikke medlem ikke bidrager til, men har udbytte ud af.  Så 

overvej et medlemskab, også selv om du har meldt dig ud af forskelige årsager. 

Det er især ude i lokalafdelingerne man kan skabe/skaffe medlemmer og f.eks. på RM var 

liste over amatører der siden sidste RM var gået silent key var alen lang mindst 30 stk. så 

der skal fornyelse til kære venner. 

Ref. 4. 

Information og opfordring vedrørende kommende HB møder hvor jeg som HB medlem 

gerne hører om hvad man gerne vil fremme. 

Som overskriften angiver så er I velkomne til at kontakte mig for en diskussion om ting og 

sager I mener skal nyde fremme. Det gælder også hvad I selv har lyst til at hjælpe til med, 

idet der er brug for mange villige hænder til at løfte opgaverne i vor forening. Der er HB 

møder planlagt  19/11-2016 og 14/1-2017. Materialet skal være sekretæren i hænde 14 dage 

før mødet, hvis det skal på dagsordenen som beslutningsforslag, ellers kan der kun komme 

med under eventuelt.  

Ref. 5.  

 Et nyttigt link til et dansk dokument om HAMSPIRIT 

Når vi tænker tilbage på året der gik, så er der nogle stykker der har brug for at studere og 

eftertænke egen adfærd, ved at læse det dansk oversatte ARRL dokument på linket: 

      http://www.hamradio-operating-ethics.org/sites/default/files/fields/files/34-Ethics-

operating-DANISH-v3.pdf 

Ref. 6. 

Energistyrelsens dokument om amatørradio i en editeret udgave som alene omhandler de 

ting som vedrører amatørradio. 

Jeg har bearbejdet den bekendtgørelse der ligger på Energistyrelsen’s hjemmeside, der 

omhandler amatørradio som kan hentes på linket. 

http://www.hamcom.dk/OZ8JYL/Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden 

tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler.pdf  

Det er renset for elementer der ikke har med amatørradio at gøre, og der findes link til slut i 

dokumentet for den fulde ordlyd af bekendtgørelsen. 

  

73 de OZ7OU Kurt 

http://www.hamradio-operating-ethics.org/sites/default/files/fields/files/34-Ethics-operating-DANISH-v3.pdf
http://www.hamradio-operating-ethics.org/sites/default/files/fields/files/34-Ethics-operating-DANISH-v3.pdf
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