Et kort dyk i DDXG's arkiver
1970-71

1972

1973
1974

Starten var vist nok noget med at OZ3SK og OZ1LO, først på telefonen, der efter lå de lå på
3,683 MHz eller der omkring, ved 21 tiden, og videregav DX info fra de foregående dages
QSO'er. Efter nogen tid kom der flere og flere til. Snakken gik ofte i lang tid. Det afstedkom
bl.a. at OZ3PO m.fl. tog initiativet til det første DX møde, den 5. juni 1971
OZ3PO følger op på det som blev aftalt på mødet i 1971, og indkalder, ud over til DX mødet,
også til vedtagelsen af DDXG's vedtægter. OZ3PO er den første formand. Af dem der var med
fra starten er følgende stadig medlem: OZ1LO, OZ1RH, OZ3SK, OZ4FA, OZ4RT, OZ5DX,
OZ5JR, OZ5KF, OZ7BQ, OZ7JZ og OZ8BZ.
DDXG lægger stilen lige fra starten af. Man går ind i klagerne over den lange behandlingstid for
DXCC ansøgningerne. Naturligt da det jo er et adgangskriterium.
EDR (VHF udvalget) og DDXG enes om at man bruger 145,400 MHz som DX info frekvens.
Jeg kunne spore en smule tovtrækkerier, men det lykkes.
De første mange år vises der ofte kun lysbilleder fra DX lokationer og DXpeditioner som man
har lånt, sammen med en slags rejseberetning. Det er først i løbet af 1980'erne der kommer
besøg ude fra
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"Kanal 84" (3,784 MHz) er et stort emne, og det diskuteres med stor bølgegang.
Der var også noget med en "Østjysk DX Forsyning" ? Det kan Finn og Benny nok fortælle mere
om en anden dag. Det var også året for FO0XX, og OZ7YY bliver ny formand.
VK9NS og XYL er på besøg og holder foredrag
Her fandt jeg at man for første gang ville ekskluderer nogen. Vedkommende valgte dog selv at
melde sig ud inden det skete.
Jeg ved ikke om det lige er 1988, men det er her omkring at DX Clusteret holder sit indtog. Og
jeg kan stadig huske balladen og larmen i det syd og Sønderjyske da Ib OZ9DR (SK) starter det
første DX Cluster op her. Men nu til dags er der næsten ingen som kan undvære det.
DDXG og EDR vs Generaldirektoratet for Post & Telegrafvæsnet. DDXG går tilsyneladende
enegang og direkte i clinch med Generaldirektoratet og klager over den langsomme
sagsbehandling omkring 50 MHz tilladelserne. Man mener simpelthen at nogen må sove i timen.
Samtidigt, nu man er i gang, så for sagsbehandlingen (åbningen) af SSB på 160, 17 og 12 meter
også lige en tur for lus og lopper. Men her tror jeg nok man skal spørge OZ7YY og OZ5DX til
hvad der ligger bag ved. Det er nok lidt mere tilrettelagt end nogen troede.
Det var også året for bl.a. XF4L og 3D2AM (R)
Her er den gal igen med "Kanal 84". Her kommer også sagen med/mod OZ7HT og OZ3Y.
Begge bliver, efter flere henvendelser, ekskluderet af DDXG. Nu er man jo så flyttet, og det
hedder "Kanal 70" (3,770 MHz). Der var besøg fra Norge med et foredrag om 3Y Bouvet.
Den helt store DXpedition var nok P5 Nord Korea, men også ZA1A og ikke mindst YA0RR.
Her har DX mødet besøg af SM7PKK som fortæller om T33 turen,
Det er også året hvor FO0CI, YA5SM, VP8SSI og ikke mindst KP1 er i luften
Her er det blevet mere og mere almindeligt og bruge Packet Radio BBS'erne mail system til at
sende beskeder blandt radioamatører. Det kan jeg se på de dokumenter som ligger i arkiverne.
Her fandt jeg en kopi af 100 Most Wanted listen med et par desværre ulæselige noter. Der var så
kun de øverste 15 med for 1995: 7O, A5, VK0/H, 5A, VU4, FR/T, SV2/A, VK0/M, 3V8, ZL8,
FR/G, TN, VP8/sg, VU7 og ZS8.
Til sammenligning i 2022 ser den så sådan ud: P5, 3Y/B, FT5 Croset, BS7H, CE0X, BV9P,
KH7/kure, KH3, 3Y/P1, FT5/X kergulen, FT4/G, VK0/M, YV0, KH4 og ZS8. Der er som man
kan se gengangere. 1995 er også året hvor EDR og DDXG igen samarbejder "mod" Styrelsen,
omkring 160 meter. Af DXpeditioner kan nævnes XR0Y og XR0Z
Så er der ballade mellem EDR og DDXG. Grunden er at QSL centralen ikke fungerer. Der er
dog en god dialog mellem EDR's formand, OZ1DHQ og DDXG's bestyrelse. Sagen ser ud til at
blive løst tilfredsstillende. Det er også her at man snakker om at få godkendt en til at være
ARRL Field Card Checker til DXCC i Danmark
Større DXpeditioner i det år: FT5ZH, XZ1N, BQ9P, E30GA, 3B7RF, ZL7DK og 9M0C
Her finder jeg første gang en opgørelse over hvor mange procent af medlemmerne som deltager
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i DX møderne. helt i starten var det 56% i 1973 hvor den i nyere tid ligger mellem 20 og 25%
I det her år kommer også et lidt underlig sag på banen. European Radio Office (ERO) og 5P1ER
kaldesignalet. Bølgerne går vist ret højt. Og det er ikke kun OZ7YY der er involveret, det er
OZ1DHQ også. Sætninger som "korrupt vis tildelt" og "åbenbart forbeholdt Telestyrelsens
'venner' " kunne man læse i dokumenterne. Og så var der besøg af SM6CAS, SM6WYN og
OH2BH på DX mødet
Det er her jeg første gang finder en notits om Bånd Lande Listen? Men den første Bånd Lande
Liste er offentliggjort i OZ Juli 1999 på side 410. Selve pokalerne, som OZ3SK og OZ7SM har
indstiftet, blev første gang uddelt på Generalforsamlingen i 2006.
DXpeditioner i det her år er bl.a. VP6BR, FO0AAA, TX0DX, BQ9P, A52A, FR/T, K5K, TS7N
Balladen om 5P1ER er langt fra overstået. Nu er OZ1IKW Niels formand for EDR. Bølgerne
går åbenbart så højt at OZ7YY Finn "tilskrives" af ERO's advokat (ERO er dem der på mystisk
vis har fået 5P1ER). Man mener at man kan fortælle OZ7YY hvad han kan sige, og hvad han
ikke kan sige. Dem der kender OZ7YY kan selv forestille sig hvordan det forsøg gik.
DDXG begynder også at få et vist antal ansøgninger om støtte til IOTA turer. Man er på et
tidligt tidspunkt enige om at det kun er DXCC lande man støtter. Det er stadigvæk holdningen,
men der er nogen gange undtagelser. Det er også året for en af 5STAR folkenes ture; D68C.
Andre som 3B6RF og en 3D2/C samt T32 var også i gang.
Støtte til, og ansøgninger fra, DXpeditioner stiger stadigt. Vi er blevet kendte ude omkring som
nogen der godt vil støtte nogen der gør i en fornuftig destination. I 2002 var der støtte til 30
call's. Af DX godbidderne i det år var f.eks. VP8GEO, XR0X, VP6DI, VK9/M, ZL7, CY0
Her fandt jeg starten på en del korrespondance mellem DDXG og OZ1HET Finn, omkring
licenser og Thailand samt RAST' holdninger eller mangel på samme. Der var tilsyneladende en
del forviklinger og person-fnider derude. Finn OZ1HET var jo helt til det sidste medlem af
DDXG. Den diskussion og korrespondance kørte videre i en del år. Finn OZ1HET var ikke
nødvendigvis begejstret for den hjælp han fik (eller mere IKKE fik) fra officiel side af. Han
nåede heldigvis at se frugterne af sit arbejde, og jeg kørte ham mange gange med hans nye call;
HS0ZLM inden han gik SK. Jeg mener også at kunne huske OZ1FJB Lars har været involveret i
at hjælpe til. Lars er jo , lige som Finn var, gift med en thailænder. og er tit i Thailand
Året store aktiveringer; TJ3, T33, 3B9C, VU4, FP.
Året før, i 2003, var der også ST0RY, S05X og XZ7A samt Juan de Nova
Her konstaterer man at tilslutningen til DX udsendelserne på 3,673 MHz var faldende. Det har
sikkert været et udslag af både internettets indtog og så udbredelsen af DX Cluster rundt
omkring.
FT5XO og CY9 samt K7 Kure var de store DX'er det år.
Her stod der stort set kun 5A7A Libyen på meget af det jeg fandt?
Men det var jo også en monster DXPED med grundig tysk planlægning.
DDXG havde DL7DF og hans XYL på besøg til DX mødet.
Der var dog andre i gang det år end 5A7A! VU7, XF4DL, ZL8, VU4, 3Y0X (Peter 1), 6O0N,
Det er året hvor der endelig åbnes op for OU, OV, 5P og 5Q kaldesignaler, omkring marts 2007.
Der er igen-igen ballade omkring QSL centralen. Det virkede som om man fra DDXG talte til
"døve øre" i EDR's HB? DDXG, i form af OZ1ACB og OZ4EL, tager selvstændigt affære og for
sorteret op mod 100 kilo QSL kort - JA! 100 kilo. Jeg har selv i 2016 hjulpet i Odense i en
lignende situation, så jeg kan nikke genkendende. OZ7YY i sin egenskab af formand skriver til
EDR's HB. Tilsyneladende er ikke alle i HB informeret over tingenes tilstand. Det er åbenbart
kun EDR's formand, sekretæren og referenten som har kendskab til situationens alvor.
I 2007 er der også et par DX godbidder; 1A, XT, VU7, VK9/N, N8S, BS7H, 3B7,
Vi har G3TXF Nigel på besøg til DX mødet
Årets DX højdepunkter: TX3A (Chesterfield), K4M (Midway), 3D2CR, FT5GA, S04R, VK9/L,
K5D
2010 var jo 10-10 året med de Hollandske Antiller; Der hvor de fik en anden status.
Og hvem husker ikke tyskernes ZL8X DXpedition det år?
Årets godbidder; T32, YI9PSE, E4X, PJ2, PJ4, PJ6, PJ7, ZL8X
Minsandten om ikke der igen-igen er ballade om QSL centralen i Odense? Nu vil man gå fra 4
årlige forsendelser til 3 årlige forsendelser. DDXG's indsats gjorde at man bibeholdte de 4 årlige
forsendelser. Nu er der lige pludseligt danske foredragsholdere på DX mødet. OZ7AM og
OZ1IKY. DDXG har sit ind til nu højeste medlemstal i de år. Næsten 200. OZ1IKY bliver ny
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formand i 2013.
DXpeditioner af de større i de 2 år;
2012 :HK0NA, C21HA, PJ4C, ZK2C, 9M0L, 7O6T, 6O0CW, A5A, D64K, T30, V84, ZL9HR
2013: 5X, 9U, TX5K (Clipperton), 9M4, 5W0M, TO2TT, T33, XZ1J, S21, VU7
I det år ændrer vi, eller bedre sagt tilføjer, noget i vores vedtægter. Vi lukker såmen op for at
kunne udnævne æresmedlemmer. Det er der nogen som for i gal hals og tror noget andet?
OZ7YY bliver den første. Vi har besøg af Erling LA6VM som fortalte om FT5ZM turen
Af DXpeditioner det år kan nævnes; 1A, VU4, FT4TA, 5R8M, VK9/X, VK9/L, T30, VK9/M,
ZL7, TX6G (Austral), TO7CC (FR), FT5ZM
Her starter en kedelig sag. Vi har nægtet OZ1OXQ optagelse i 2014, med baggrund i det som
forskellige medlemmer har gjort os opmærksom på. I følge vores vedtægter havde bestyrelsen
ikke behøvet at tage det op på Generalforsamlingen. Men vi valgte at gøre det alligevel. OZ0J
fortæller om sin Pacific tour. Af DXpeditioner det år kan bl.a. nævnes VK9/W, V73D, S79,
TX3X Chersterfield, T2GC, E6GG, E30FB, 3G0ZC, K1N, EP6T
Og vi må desværre i gang med at ændre i vores vedtægter. Det gør vi på grund af indblanding
fra en EDR formand og et tidligere HB medlem. Vi fjerner, ikke uden vemod, sætningen "
tilsluttet foreningen "Eksperimenterende Danske Radioamatører" da man forsøger at få det til
at lyde som om vi var en "lokalafdeling" under EDR. DDXG er og bliver en selvstændig
forening, som selv bestemmer. Heye DJ9RR og George DL4SVA fortæller om V73D turen.
I de 2 år kan følgende DXpeditioner nænves;
2016: K5P, ET7L, VP8SGI/VP8STI, TX7EUMarquesas, VK0EK, EP2A, D66D, T31, ZL7G,
XU7MDC
2017: VP6EU, XX9D, TU7C, S21, E31A, 3C0/3C1, VK9/M
De næste 2 år står i Retssagens tegn og skygge. OZ1OXQ mente at han havde et retskrav på
medlemskab, så han stævnede os til at komme i retten en tur. Det gjorde så desværre også et en
af vores store aktiviteter, det at støtte DXpeditioner, blev sat på hold fra maj 2017 og frem til
midten af 2019. Der var mange mærkelige historier ude om den sag i hele perioden. Sagen blev
afgjort 6. september 2018 i Glostrup. Han blev IKKE medlem. I perioden måtte vi sige nej til at
støtte 18 DXpeditioner, der alle fik årsagen at vide. Thomas OZ1AA fortalte i 2017 om hans
cykeltur jorden rundt og Jan OZ1ADL fortalte om hvordan det med Qatar og A73A gik til.
I den periode var følgende DXCC værd at nævne som aktive;
VP6D, 9X, KH1/KH7Z, 3B7A, XR0YD, 3D2EU, E31A, Z60A
Så er vi igen ovenpå efter retssagen som OZ1OXQ havde anlagt mod os for at blive medlem.
I slutningen af 1 halvdel af 2019 kan vi igen begynde at støtte DXpeditioner.
Og så sker der noget UHØRT til generalforsamlingen - OZ1ACB Allis bliver syg en eller to
dage før! Allis der altid holder os andre i ørene med det vi skal huske. Det var ikke sjovt, men vi
klarede den - synes vi da selv. Det er også året hvor vi åbner op, så V-UHF DXere kan blive
medlemmer. Årets godbidder; TX7T Marquesas, D68CCC, VP6R, ZK3A, 1A, 3D2CR, E31A,
XR0ZRC, T31, V84, XX9D
COVID-19 er over os. Intet er som det var. Selvom det jo nok aldrig har været det nogen sinde.
Det er også her hvor vi har diskussionerne om hvorvidt 60 meter og 6 meter skal med på Bånd
Lande Listen eller ej.Det er også året hvor vi (DDXG) forsigtigt forsøger at nærme os EDR lidt,
trods de sidste par års ret negative erfaringer med forsøg på direkte indblanding.
Det er også året hvor ON4UN går Silent Key. Han var forbi DX mødet med et foredrag tilbage i
1989 og 1995, som begge var store succes'. Han gav da også udtryk for at han havde haft en god
oplevelse. COVID-19 satte lidt en prop i DX aktiviteterne; E44CC, VK9/N, VP8PJ (South
Orkney), TO7DL (FR), HU1DL, 7Q7RU - De fleste er før april/maj 2020.
Her var der jo et jubilæum, som mange nok havde glemt lidt? Det første DX møde var den 5.
juni 1971. Så uden at vi var klar over det holdt vi generalforsamling og DX møde samme dag i
2021. Med møje og besvær, da COVID-19 endnu ikke havde sluppet taget. Og til det kom at
OZ1LO Leif's bil gik i stykker på vejen til Odense. OZ4VW måtte være 'Stand-inn' som
referent, og det klarede han da godt. OZ2OE fortaltepå DX-mødet om QO-100 satellitten og
viste hvordan det virkede.
COVID-19 havde stadig sit tag i DX aktiviteterne; HD8R, 3DA0RU, S9OK, 3DA0WW, 7P8RU

2022 er jo ikke ovre endnu ......
Så er der vel kun tilbage at sige et LÆNGE LEVE til DDXG, og tillykke med de 50 år ?
2022-11-06 Kenneth OZ1IKY

