Formandens beretning DDXG generalforsamling 5. juni 2021
Velkommen til Generalforsamlingen og DX-mødet her den 5. juni 2021. Et møde, som har haft sine
corona vanskeligheder, lidt lige som sidste år. Men det er forhåbentlig snart kun et knap så sjovt
minde i fortiden. Det er på mange måder også en historisk dag, men mere om det senere.
Lad os starte med at rejse os og mindes vores bortgåede medlemmer, OZ1BTE Lars og OZ4FF
Karsten, med et øjebliks stilhed.
Æret være deres minde. Tak
Både Lars og Karsten blev også nævnt og mindet under Contest University’s Silent Key, torsdag
den 20. maj 2021 af CQ WW Contest Director K1AR John Dorr.
Dernæst siger jeg velkommen til et par nye medlemmer OZ30EU Svend Erik, OZ3TT Bent,
OZ0JBM Jesper, OZ9U Søren, OZ1FHU Preben, OZ9WRH Walther og OZ4GA Tim. Og ikke
mindst velkommen tilbage igen til OZ2LP Leif, OZ1JRL Hans Christian samt OZ1ING Henrik.
Vi er nu, pr. sidste optælling, 171 medlemmer.
DXpeditioner og Corona (COVID-19)
Jeg var, set i bagklogskabens klare genskærende røde lys, glad for at jeg nåede med på F6KOP's tur
til Palæstina (E44CC) i februar 2020. For faktisk ikke en gang en måned efter lukkede jo stort set
alt ned. Nogen mente at det kun var i Kina, og ikke Europa, så de kunne være ligeglade. De blev
hurtigt klogere, meget klogere.
Det kunne også ses på DXpeditions aktiviteterne, fra mere eller mindre dag-1.
Jeg kan stadig huske hvordan de forskellige DX-kalendere rundt omkring startede med at se ud i
april 2020. Og hen over sommeren blev det ikke meget bedre. Normalt ville der i oktober og
november have været mange af de store DXpeditioner og Contest aktiveringer i gang. Men ikke i
2020.
VK9NK, aka SP9FIH, Janusz, sad i lang tid fast på Norfolk Island, inden han kunne komme hjem.
Jeg mener at have set et sted at han var aktiv i næsten 174 dage. Og hans plan var vist kun at være
der i 2 eller 3 uger. Det kan man læse meget mere om i Funkamateur maj 2021.
7Q7RU, den russiske Robinson DXpedition til Malawi, fik også sit ophold forlænget. Først havde
de problemer med at kommer dertil. Og da de så var der, var der problemer med at komme der fra.
De har vist gennemført ret mange COVID-19 test, så det til sidst må have været ren rutine.
Deres uplanlagte ophold blev dog ikke så langt som SP9FIH's på Norfolk Island. Men der kom da
nogen uger oven på den planlagte længde. Deres oprindelige plan med at rejse rundt til yderligere 2
lande i området blev inden afrejsen allerede skrinlagt på forhånd.
Jeg har forsøgt, og Boye OZ7C har også forsøgt at hjælpe lidt, at tælle op hvor mange aflysninger
eller udskydelser der har været. Det var lidt en umulig opgave som blev opgivet ret hurtigt.
I stedet for forsøgte jeg lidt den anden vej rundt. Clublog viser 23 gennemførte DXpeditioner af en
eller anden størrelse i QSO antal i 2020. Til sammenligning var der på Clublog i både 2019 og 2018
langt over 70 DXpeditioner "tilmeldte" hvert år. Med lidt højt ragende matematik, og godt gammelt
dansk gætteværk, er der tale om en nedgang på over 70% i DXpeditions aktiviteter for 2020. Og
kikker man på datoerne, så er det tydeligt at se aktiviteterne nærmest forsvinder i april måned.
Selv CQ Magazine har gjort sig nogle tanker om det i forbindelse med både CQ WW contestens
SSB- og CW-udgaver. Det vedhæfter jeg beretningen, da den er lidt interessant (CQ WW SSB
2020).

Men det lykkes mig da at kører hele 189 DXCC’er i 2020 – her af flere på de lavere bånd. Det
lykkes også at få kørt de sidste lande til et DXCC på 6 meter. Så der har været noget at jagte trods
COVID-19. Ofte har det været en god træning, og tilbagevenden til de gamle dyder og kundskaber
fra ens start på HF og VHF. Så der er vel ikke noget som er så skidt at det ikke er godt for noget.
Jeg tror der er mange som har brugt den der mere "ro på båndene" til at fange nogen af de knap så
sjældne DX'er rundt omkring på forskellige bånd. Bånd-Lande jagten. Jeg har kunne fornemme på
de forskellige reflektorer og online-medier jeg er med på at den jagt i den grad har fået vind i
sejlene. Måske også fordi man har kunne høre de svage stationer nu? Og det synes jeg kun er godt,
og bliv endelig ved med det.
Men COVID-19 har også gjort svært at finde nogen som er villig til at rejse her til for at fortælle om
deres tur ud i det spændende. For det første fordi der ikke har været mange af sted. Dernæst er der
stadig restriktioner rundt omkring og måske også lidt nervøsitet ved at rejse. Men det er vel et eller
andet sted fuldt forståeligt. Det håber jeg at vi til næste år kan råde bod på. Jeg har allerede inviteret
en af de store personligheder til Jubilæet.
ON4UN er silent key !
En af de store er ikke mere. John har et par gange før min tid gæstet DDXG’s møder med
formidable foredrag. En del af os kender ham også fra forskellige møder og sammentræf i for
eksempel Friedrichshafen når der var HAMRADIO. John var en lun fætter med et smittende humør.
Nu er så spørgsmålet HVEM holder arven ved lige omkring hans passion på de lave bånd, hvem
kan løfte opgaven. Ikke mindst med mesterværket ”Low-Band DXing” ?
Frekvenser og tilladelser
På 60 meter fik VK og ZL deres tilladelser inddraget, fordi man ikke mente at radioamatører og de
primære bruger harmonerede alt for godt sammen. (ZL har så fået lov igen). Lidt kedeligt, men
desværre noget som er svært at gøre noget ved herfra. Til gengæld er der kommet andre til. Bl.a.
kom Frankrig og alle dens "dependencies". Østrig kom med lige før årsskiftet. Ja, det er så
spændende hvornår ARRL åbner for DXCC på det bånd. For nu er det muligt at kører over 100
DXCC’er på 60 meter. Helt uden piraterrier.
På 160 meter har Japanerne endelig fået noget mere af frekvens-spektret at køre på. Det bliver
spændende at se hvordan det udvikler sig på fremtidige DXpeditioner, som så ikke skal lave
specielle split i forhold til JA mere. Og andre steder har man nu fået liberaliseret de maksimalt
tilladte effekter på en stor del af deres frekvenser.
På 6 meter har Tyskerne fået lov til at sende med de berømte 750 watt på de første 400 KHz. Og fra
50,4 til 52,0 MHz med 25 watt. Så der bliver lidt konkurrence på 6 meter i fremtiden. "Ich Fahre
mit nur 750 Watt" synes jeg altid at høre på HF nede syd fra.
I Finland er der til gengæld bøvl med 23 cm båndet. Der er åbenbart nogen som er bange for at
OH'erne skulle forstyrre det der nye GPS noget. Om det så har bund i virkelighed, ser ud til at være
ligegyldigt da der er kommercielle interesser indblandet. Og som vi jo så kun alt for godt ved, så
kan penge støje så meget, at man ikke kan høre noget som helst.
Så derfor også min opfordring til alle: Støt op om grupper og foreninger som gør en indsats for at vi
kan bevare det vi kalder ”vores frekvenser” – Husk på at frekvenserne reelt set kun er til låns. Og i
de her tider hvor alle landes regeringer "fattes penge" skal man nok være lidt ekstra vågen, hvilke
frekvenser der pludseligt bliver sat til salg eller udlejes! Så igen, vær med til at støtte op om det
arbejde der faktisk foregår gennem IARU (International Amateur Radio Union). Det synes der i
nyere tid at være alt for gode grunde til. Personligt glæder jeg mig til at se hvad der kommer ud af
det arbejde IARU har startet omkring støj og støjkilder samt målinger på det.

Og hvordan går det så med teknikken og alt det nymodens kram?
Som en klog mand engang sagde, så er det svært at spå, specielt om fremtiden.
Vi ser stadig folk der ikke kan finde ud af at bruge DX-håndværkerens værktøjer, ja endda stadig
forsværger dem som om det var skabt af Den Onde Ham Selv. Der er heldigvis ikke mange af dem i
Danmark. Og dem der er, må siges at være marginaliseret kraftigt - som man skal sige hvis man vil
forsøge at være bare lidt "politisk korrekt". Men de her personer har stadig svært ved at se
virkeligheden og fremtiden i øjnene. Mange giver endda stadig udtryk for at en computer ikke hører
hjemme ved siden af en radio? Men de afsløres så alligevel, den ene gang efter den anden, i at den
jo nok står lige ved siden af radioen...
En af de nye ting der sker inden for contest verden er, at Unassisted kategorien tilsyneladende er
under fuld afvikling. Henning OZ1BII forklarede sidste år hvor stort et arbejde det er med alle de
kategorier og under-kategorier. Han forklarede også, meget godt, hvor lille forskel der var mellem
topplaceringerne i assisted og unassisted. Som en pudsig ting, så har Thomas OZ1AA altid
forsværget Assisted kategorien. Men i den sidste CQ WW CW i 2020, hvor vi fra OZ7A kørte i
Multi-Single kategorien, fik han en lille smule blod på tanden. Om det var nok til at han i fremtiden
vil bruge det i en contest som Single Operator, er en anden historie som tiden må vise.
Og for dem som tror at det kun er Scandinavian Activity Contesten der har ændret deres regler og
kategorier, så kan man godt allerede her tro om igen. Midt i november 2020 meddelte CQ WPX
stort set samme ændring. Og mon ikke CQ WW og andre følger trop meget snart. Det vi så kan
glæde os over er, at de Skandinaviske lande igen engang gik forrest.
Nye transceivere ser dagens lys, nyt software dukker op. Nye måder at kombinerer software og
radio ser dagens lys. Indimellem kan det være svært at se forskellen på radio og computer efter
hånden. Software Defined Radio har for alvor holdt sit indtog i vores verden. Det bliver spændende
at se hvor vi er henne med teknologien om 5 år.
Når vi nu er ved det med teknikken, så er det jo blevet, ikke kun muligt men også lidt moderne, at
kører remote. Ofte ser vi herhjemme at man laver et setup i sit sommerhus fordi det er der man kan
sætte en nogenlunde fornuftig antenne op end der hjemme. Eller man er medlem af en af de store
danske conteststationer. Men der er så desværre også en anden variant. En variant hvor nogen –
kommercielt – har lavet betalte remote muligheder forskellige steder på kloden. I 2019 talte vi en
del om det i Friedrichshafem på HAMRADIO. Nogen af os har haft det oppe at vende igen. Vi var
alle meget enige om at så længe man kørte med eget callsign skulle man også kører fra en station i
eget land. Her må man holde sig til landets bekendtgørelser og love på området. Og det mener jeg at
man skal holde fast i. Det er der hvor radioen der sendes fra står som er udgangspunktet.
Afsluttende bemærkninger
Efter frokosten skal vi igen uddele pokaler. Både for SAC og Båndlande. Og i år er Båndlande
listen omfattet af den fagre nye verden. Båndlande listen er gået helt online, den er gået "green". Og
jeg må sige jeg synes det er spændende at følge med i hvordan de forskellige klarer sig. Prøv selv at
gå ind og kikke. Og igen engang herfra en stor tak til folkene bag det flotte arbejde med den
elektroniske version.
Intet kommer af ingenting, bortset fra lommeuld. Så lige som tidligere år, opfordrer jeg til at man
udfordrer forholdene og kalder CQ - også selv om båndene synes at være "døde". Hvis ingen kalder
CQ, så sidder vi jo bare alle og lytter til suset i højtaleren ...
Og en lille reminder om at næste år har Danish DX Group jo et rundt jubilæum. DDXG er stiftet i
1972. Måske skulle jeg også i den anledning gå i "arkiverne" fra den gang. Jeg kan også se at der
stadig er en del som har været med fra begyndelsen.

Som jeg sagde i min indledning, så er i dag faktisk en historisk dag. Faktisk et jubilæum i sig selv,
da selve DX-mødet har 50 års jubilæum i år. Det fandt jeg ud af da jeg "higede og søgte" i gamle
OZ i en anden anledning. Faktisk lige præcist i dag den 5. juni i 1971 på Ørbæk kro. (OZ maj 1971,
side 223 og Juli side 306)
Med disse ord, vil jeg sige tak for et godt, men et noget anderledes, år 2020.

Kenneth OZ1IKY
Formand, DDXG.

Fra CQ Magazine April 2021,

