
Formandens beretning for 2021 
 

Velkommen til generalforsamling. Igen et lidt turbulent år med COVID-19 og restriktioner er 

overstået. De var så ikke helt så heftige som i 2020 – og dog. Det er også min andensidste 

formandsberetning, da jeg ikke genopstiller til næste år (2023). 

 

Inden vi forsætter, skal jeg bede om at vi rejser os og med et øjebliks stilhed mindes vores 

bortgåede medlemmer OZ8RW Jørn, OZ1INN Jan, OZ1IKW Niels og OZ6EI Eigil. 

 

Æret være deres minde. Tak. 

 

 

Dernæst vil jeg byde hjertelig velkommen til n vores nye medlemmer OZ5OC Ole, OZ4MM Stig, 

OZ1PDE Preben. 

 

Vi er nu 167 medlemmer. 

 

Jubilæumsåret - Danish DX Group 50 år! 
Det første DX møde var på Nyborg Strand (Ørbæk Kro) i Juni 1971. I OZ juli 1971 på side 306 kan 

man se OZ3PO's billeder fra den dag. Så det var jo meget passende at vi holdt mødet sidste år på 

den 5. juni. Selv om jeg mere tror det var en tilfældighed, hvis jeg skal være helt ærlig. Året efter 

bliver Danish DX Group grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 27. maj 1972. Den første 

bestyrelse var OZ3PO som formand, OZ6MI som kasserer, OZ1LO som sekretær, OZ8KR som 

suppleant og OZ1W som revisor. Mange ting har forandret sig siden den maj-dag i 1972, men ikke 

sekretæren - ud over hans alder. Men Leif er ikke den eneste som har været med lige fra starten af. 

Jeg fandt en medlemsliste fra 1972 eller 1973. Men det mest interessante var hvem som OZ3PO og 

OZ6MI skrev til i april 1972 om den stiftende generalforsamling.  

 

Jeg nævner lige en række kaldesignaler; OZ1LO, OZ1W, OZ2VQ, OZ3CE, OZ3PG, OZ3SK, 

OZ3Y, OZ4FA, OZ4PM, OZ 5CW, OZ5DX, OZ5GF, OZ5KF, OZ6RT, OZ7JK, OZ7OF, OZ7XU, 

OZ8BZ og OZ8KW. De havde også nogen på i kopi; OZ2LW, OZ3KF, OZ4OV, OZ7BG, OZ7BQ, 

OZ7FG, OZ7HT, OZ7KB, OZ7KV, OZ8KR og OZ8SS. 

 

Det er jo nok mere eller mindre foreningens grundlæggere. Og af dem er følgende tilbage : 

OZ1LO, OZ1RH, OZ3SK, OZ4FA, OZ4RT, OZ5DX, OZ5JR, OZ5KF, OZ7BQ, OZ7JZ og 

OZ8BZ. 

 

Jeg har tilladt mig at lave en kopi af 2 meget vigtige dokumenter, og vil lade dem komme med ud 

sammen med min formandsberetning. Det er OZ3PO's indkaldelse til DX møde og vedtagelse af 

DDXG's første vedtægter og så den første medlemsliste jeg har kunne finde fra juni 1973. 

 

DX og COVID-19 i 2021 .. 
Der har ikke været så meget. Men lidt har da også sin ret. Af dem jeg vil fremhæve, er HD8R, 

7P8RU, 3DA0WW og 3DA0RU, J5T/J5HKT, 3D2CR, D60AC/D60AD, C92RU, A25RU og 

TL7M (der dog ikke kom på Mega-DXPED listen med "kun" 24.300 QSO'er) samt ikke mindst 

S9OK som vi skal hører mere om efter frokosten. Mount Athos har også været lidt mere aktiv, men 

bare aldrig når jeg var QRV. Og man må da sige at Russerne er blevet ret aktive med at lave 

DXpeditioner i 2021. Men på den anden side, så har begivenhederne fra den 24. februar 2022 nok 

sat en stopper for deres udenlandske radiomæssige aktiviteter, CQ WW SSB og CW har igen været 

aldeles produktive på ikke mindst min og andres båndlande status. 10 og 15 meter i SSB-sektionen 

var aldeles produktive. Og 12 meter er også ved at vende tilbage som et godt DX bånd, efter en rum 

tid med nærmest kun hvæsen og susen i højtaleren. Sol aktiviteten er tilsyneladende igen stigende. 

 



Men hen mod slutningen af året var den jo gal igen, COVID-19 blussede op alle vegne og satte 

mange ting på pause igen. Også som man kunne høre rundt omkring, af de planlagte til i de første 

par måneder af 2022. Og større forsamlinger var også et "NO-GO". 

 

Steder man kan samles til generalforsamlingen og DX-mødet. 
Apropos det at kunne forsamles et sted. Som nogen af jer sikkert har bemærket, så er det ikke gratis 

længere. Da Ravnebjerg forsamlingshus fik ny ledelse, steg priserne. Og betingelserne blev da også 

lige ændret en hel del.  Derfor var vi også i FKS-hallen sidste år. Men priserne er efterhånden nået 

dertil, hvor det er stort set, ikke er forskel på et forsamlingshus og en kro. Forskellen ligger kun i 

betingelserne og hvor meget kaffe og kage der følger med, samt om man slipper for oprydning og 

rengøring. Intet er gratis længere, og har nok ikke rigtigt nogen sinde været det. Det kan man lige så 

godt indstille sig på.  

 

Men bestyrelsen er åben over for hvis nogen vil påtage sig opgaven at finde et godt og billigt sted til 

næste års generalforsamling og DX-møde. Så skal man være så hjertelig velkommen til at gå i gang. 

 

Bånd-lande-listen 
Elektronisk version kører godt, og det er sjovt at sammenligne lidt. Men også at se hvordan ting 

udvikler sig. Jeg har opdaget en enkelt som nok bør læse reglerne igen, for hvornår man indtaster en 

QSO. Er den så virkelig bekræftet, eller er det bare DXpeditionens hjemmeside som har bekræftet. 

Vedkommende er så ikke medlem af DDXG, men alligevel. Vi holder os selvfølgelig på 

sandhedens smalle sti. Ideen var jo at En QSO man indtaster som bekræftet, nu også virkelig er 

bekræftet med et QSL kort eller en LOTW confirmation. Bånd-lande-listen er trods alt baseret på at 

vi opfører os som Gentlemen and Women likewise. 

 

Og apropos bånd-lande og 60 meter og ARRL's DXCC-diplom. Så har de endnu en gang meddelt at 

så længe vi (de?) kun er sekundære brugere uden en helt permanent status af båndet, har de ingen 

planer om at åbne op for DXCC på dette bånd. Nu kan de jo ikke bruge undskyldningen med at der 

ikke var 100 lande at køre. Som jeg nævnte tidligere, så vil en del af os nok mindes hvordan det lige 

var den gang med 30 meter båndet og DXCC? Når en gang den først US amerikaner har DXCC nr. 

1 på det bånd, så kan vi andre også få lidt lov. 

 

"Vores bånd" 
Vores bånd er mere og mere i fare, siges der. Mange vil nok være lidt ligeglad, da de mener at 

"deres HF-bånd" ikke er noget som professionelle vil interessere sig for. Det er jo kun VHF og UHF 

samt "blåt lys" de interesserer sig for. Jeg kan kun sige et par få ting til det. Der er ikke noget som 

hedder "vores bånd". De er og bliver til låns. Og hvis vi ikke bruger dem - uanset hvad frekvens 

eller millimeter det er, så er de i fare. Jeg genfandt et par gamle noter fra engang sidst i 1990'erne 

og starten af 2000'erne, om et US amerikansk firma som ville udvikle en "kamp-robot" til politi og 

militær. Den skulle bruges i bygninger, og bl.a. anvende lave HF-frekvenser som sikkerheds-

feedback. Det var ikke som radioamatør jeg den gang beskæftigede mig med den slags i sin tid. Og 

jeg kan kun sige at når nationalstater fattes penge, kan enhver frekvens udbydes til højst betalende. 

På spørgsmålet omkring hvad der skulle ske med de nuværende brugere, som f.eks. radioamatører 

kom svaret prompte at de måtte vige pladsen for de nationale sikkerhedsinteresser. Der var tale om 

80 og 40 meter frekvenserne den gang. Projektet blev så heldigvis lagt i en skuffe. Men skuffer har 

det jo med ind imellem at springe op på de mærkeligste tidspunkter. Og det er jo ikke altid at man 

kan få skuffen lukket igen lige så let som den med det franske firma's forsøg på at få fat på 2 meter 

båndet.  

 

På nogen bånd, hvor vi kun har sekundær status, hører man tit folk beklage sig over at andre støjer 

på "deres" frekvens. Jeg tror man skal tænke sig gevaldigt om med den slags holdninger. Hvis det 

er, og det er det oftest, primærbrugerne, så kan man jo tage ved lære af hvad der skete med 

adgangen til 60 meter båndet i Australien sidste eller forrige år. Der sagde primærbrugerne 



kategorisk NEJ, det skal stoppe og det er NU. Og pist væk var den adgang til båndet for vores fæller 

i VK-land, så let som et svirp med en tryllestav. 

 

Så brug båndene. Alle "vores" bånd. Kald CQ, også selv om alle siger at det er dødt. Om ikke andet 

lav et par lokale QSO'er så der kan registreres aktivitet på de bånd hvor vi er primær brugere, og de 

bånd vi har noget mere til låns som sekundære brugere. Vis at vi også er der, men vis respekt for 

andre brugere end radioamatører. Og den her er ikke kun møntet på DDXG's medlemmer, men alle 

danske radioamatører. 

 

Formandens beretning læses mange steder? 
Formandens beretning læses åbenbart af mange. Også uden for DDXG's kreds. Men desværre ser et 

par enkelte af dem indholdet som om det er personlig rettet imod dem. Så denne gang slipper I for 

at hører om DX-jægeren og hans anvendelse af værktøjskassen og adfærd på frekvenserne. Og da 

slet ikke nogen kommentarer omkring de få der stadig bruger en træsko til at slå en skrue i en gips-

plade. Selv om jeg synes den slags desværre stadig finder sted. Men så vil jeg til gengæld lade de 

her få stakler være i deres egen vildfarelse, og blot glæde mig over hvor langt alle vi andre jo trods 

alt er nået - set i forhold til dem. 

 

I stedet for kan vi også glæde os over at vi jo må gøre en forskel derude i radio-landskabet. Og det 

er jo glædeligt, specielt i foreningens 50 års jubilæumsår kan gøre så stor nytte som jeg fornemmer. 

Ikke mindst er vi kendte ude blandt alle de andre DX organisationer i verden. Og ikke mindst blandt 

de garvede DXpeditions folk. 

 

FT-8 og den slags … 
Det er blevet meget moderne, at kører FT-8. Det er også blevet moderne at sætte ens computer til at 

kører om morgenen, og så se til aften, hvor mange QSO’er og DXCC’er den har kørt for en, mens 

man har været væk. Andre gør det når de går i seng. Så startes maskinen og de ser på listen hvad der 

er kørt mens man sov, over morgenkaffen. Det må jeg sige, er ikke noget jeg personligt synes er ok. 

FT-8 eller ej, så mener jeg at der skal være en person i den anden ende. Uanset om han så bare 

klikker med en mus på et par knapper. Ellers skal de jo huske at få sig et certifikat for en ubemandet 

station? 

 

Og nu vi er ved det, så husk på den med ”Vores bånd”. Fordi des flere der bruger mindre spektrum, 

des større chancer er der for at nogen siger – hov, de kan nøjes med 3 til 5 KHz på det her bånd.  

FT-8 bruger jo ikke mere end én "SSB-kanal". Husk det. 

 

Og hvad så med EDR? 
Jeg glæder mig til at hører hvad Arne, OZ4VW, EDR's landsformand har at sige omkring IARU 

arbejdet og alt det der - efter frokosten. Så får vi jo tingene næsten direkte fra hestens egen mund. 

Og omkring det med EDR, DDXG og styrelsen, det har jeg et par anekdoter om i aften til 

middagen. Jeg vil forsøge at lave en lille - kort - tur gennem de sidste 50 år. 

Der kan sikkert både grines lidt, men måske også mumles lidt, hist og her. Stikord; 5P1ER 160 

meter og 6 meter. For jeg har hørt et par ting om at der nok var lidt "Maskirovka" indblandet i 

mangt og meget ind imellem. Man skal ikke altid tro at uenigheden er hvad den synes ud ad til. Den 

kan jo skyldes en strategi, til at nå et fælles mål. Spørg bare OZ5DX Hans og OZ7YY Finn. Jeg er 

overbevist om at de 2 Herren kan fortælle et og andet spændende gennem tiderne.  

 

Ny formand næste år 
Og husk at næste år er der valg til formand. Som jeg allerede sagde sidste år, så genopstiller jeg 

ikke. 10 mere eller mindre turbulente, men også spændende, år er der så gået med mig som 

formand. Samtidigt sker der en del ting i mit privat- og arbejdsliv, som gør at jeg må anvende 

kræfterne en del anderledes. Derfor synes jeg der skal friske kræfter til. Så I har lige fået en opgave 

med hjem. At finde en ny formand til næste år. 

 



 

Og med det, endnu engang, tak for et på trods af alt godt DX år. Vi ser jo nok alle frem til at Bouvet 

endelig lykkes, går jeg ud fra? 

 

 

 

 

Kenneth OZ1IKY 

Formand DDXG 

 

 

 

 

Bilag 1: Kopi af OZ3PO's indkaldelse til DX møde og vedtagelse af vedtægter, 27. maj 1972 

Bilag 2: Kopi af Medlemsliste fra juni 1973 

 


