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SEKRETÆR I HB

Med afsæt i Olsen Banden citatet 
»TI STILLE SINDSSYGE KVINDE-
MENNESKE!« omskrevet til EDR 
forhold: »Ti stille sindssyge vinkel-
skrivere«, vil jeg bede jer som med-
lemmer af EDR, om at tænke over: 
Er vedtægtsrytteri og fnidder-fnad-
der ikke det rene gift for verdens 
bedste hobby i Danmark?

Realiteten er jo desværre, at EDR 
de seneste 20-25 år eller mere bare 
har stået i stampe med én vare på 
hylden, medlemspublikationen OZ. 
Der har været konstant medlems-
frafald. Flertallet af de aktive dan-
ske radioamatører er i dag ikke 
medlem i foreningen. Da under-
tegnede fik sit certifikat (licens), 
var det cirka 70 % af certifika-
terne, der også havde et EDR-med-
lemsbevis. Min uindpakkede på-
stand er, at EDRs ledelser – især 
repræsentantskaber gennem alle 
årene har svigtet verdens bedste 
hobby big time. Ses der tilbage på 

Der skal handles NU!

gamle RM-pakker og referater, er 
næsten alle RM-samlinger gået 
med alt andet end amatørradio-re-
levante emner. Er I ikke enige heri, 
må I hjertens gerne føre sandheds-
bevis herfor.

Kære EDR-medlemmer – nu er det 
sidste udkald. Der skal handles NU, 
hvis vi skal bevare en velfungeren-
de national interesseorganisation 
for danske radioamatører. Vi må 
alle give hinanden håndslag på, at 
vi fremadrettet kun vil foretage os 
gerninger, der er til gavn for et 
blomstrende fællesskab, hvor flest 
mulige danske certifikater kan fin-
de deres naturlige plads. Så vil I 
måske sige: Hvordan i alverden 
skal det kunne lykkes? Jo ser I – vi 
har faktisk alle ingredienser på 
hylden til den ekspedition. Vi skal 
egentlig »bare« støve dem af og 
gøre kraftigt brug af dem.

Ingrediens nr. 2: EDRs medlem-
skab af IARU (International Amat-
eur Radio Union) er næsten den 
vigtigste vare på hylden. Det er 
IARU, der overordnet tager sig af 
frekvens-spektrum spørgsmål over 
for modparten ITU. ITU trækker 
overnationalt de store streger på 
frekvenskortene sammen med 
CEPT for Europa og ENS for 
Danmark.
Den seneste rigtige frekvensstorm 
var, da den franske stat forsøgte 
sig med et forslag om at fjerne 144 
– 146 MHz som primært bånd for 
radioamatørerne. Det gav (som 
nogen af jer nok husker) anledning 
til ganske megen røre i andedam-
men på diverse medier, inden for-
slaget blev lagt i graven. Sandhe-
den er, at det var IARU Region 1 
med vore kolleger fra DARC og 
RSGB i spidsen, der på ultra meget 

professionel vis fik overbevist 
WRC-19 delegaterne om det lidet 
hensigtsmæssige i franskmænde-
nes forslag.
Udover forsvaret af båndene har 
IARU det overordnede ansvar for 
koordinering af båndplaner fra HF 
til næsten blåt lys, så vi alle kan få 
mest mulig ud af båndene ved at 
følge båndplanerne. IARU er an-
svarlig for, at QSL-servicen funge-
rer, så QSL via bureau kommer 
frem som tænkt. IARU har define-
ret »Code of Conduct”-biblen, der 
beskriver, hvordan vi bør agere 
overfor hinanden – altså ikke lyve 
eller være illoyale. Disse elementer 
er blot et fåtal af goder, som vi har 
adgang til via EDRs 
IARU-medlemskab.

Ingrediens nr. 3: EDRs adgang til 
at blive hørt i nationale telekom-
munikations-spørgsmål hos Energi-
styrelsen (ENS), som er myndighe-
den bag de regelværker, der gør 
vores hobby mulig i Danmark. 
Denne myndighedsadgang er fak-
tisk meget vigtig for alle danske 
radioamatører. Skulle nogen må-
ske have glemt det, er hvert eneste 
nye certifikat i dag blevet til med 
EDRs hjælp, idet EDR via lokalafde-
lingerne forestår alle afholdelser 
af certifikatprøver. Altså hvis ingen 
EDR-lokalafdelinger, ingen ny 
radioamatører.

Ingrediens nr. 4: EDRs lokalafde-
linger, der burde være den lokale 
EDR-ambassade. Her hvor enhver 
ny radioamatør henvender sig for 
at blive medlem af lokalafdelingen 
og selvfølgelig af EDR. De lokale 
EDR-afdelinger har været behand-
let som uartige stedbørn gennem 
mange år. EDR-lokalafdelingerne 
blev på det nærmeste betragtet 
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som et onde af EDRs ledende orga-
ner. Det har haft den grimme kon-
sekvens, at nogle EDR-afdelinger 
er forsvundet, andre er blevet 
ganske autonome. De sidste kan vi 
faktisk lære meget af, til brug i 
fremtiden. Fælles for de autonome 
afdelinger er, at de faktisk er gan-
ske levende med mange interes-
sante aktiviteter. De har en høj re-
præsentation af lokale 
radio a matører, hvoraf mange ikke 
er medlemmer på 
Klokkestøbervej. 
Både deres aktiviteter og mange 
IKKE EDR-medlemmer gør ingredi-
ens nr. 4 super interessant og vigtig 
for EDR af i morgen. Vi skal bare 
huske, at det er helt på disse lokal-
afdelingers præmis, at en fremtid 
dannes. EDR har INGEN street kre-
dit til at stille et eneste krav.

Ingrediens nr. 5: EDR har et HELT 
hus lige midt i landet. Et hus som 
måske på mange måder har set 
bedre tider. Huset er dog i så god 
stand at enhver BZ’er vil betragte 
hytten som luksus. Det hus kan, 
som det er allerede nu (når Co-
vid-19 tillader det) danne rammen 
om medlemsaktiviteter. Jeg tæn-
ker på kurser, byggeweekends, 
temadage o.m.a. Det hus koster 
ikke meget i forhold til den nytte, 
det kan gøre, når det benyttes kor-
rekt. Og NEJ – det er ikke udlejning 
til anden side, eller salg af hytten, 
som nogen i mange herrens år har 
haft våde drømme om. EDR HQ på 
Klokkestøbervej bør i fremtiden 
danne rammerne om at dygtiggøre 
radioamatørerne. Det vil være en 
meget kraftig medlemsmagnet.

Ingrediens nr. 6: Denne vare er et 
multiværktøj bestående af en ræk-
ke elementer: Understøttelse af tre 
til fem HF WEB-SDR modtagerstati-
oner opstillet strategisk fornuftigt, 
så de kan virke som fremskudte 
modtagere for alle, der gider hop-
pe på en browser. Placeringerne 
skal være udvalgt fornuftigt, så 
modtagerne kan komplementere 
andre foreningers net. En soleklar 
kandidat til placering vil være 

Bornholm. Et net af HF WEB-SDR 
modtagerstationer kan også be-
nyttes til at »pejle« støj eller anden 
uønsket aktivitet, endda på en 
ganske nem måde. Dette kan bety-
de, at EDR igen kan deltage seriøst 
i at holde HF båndene fri for diver-
se utøj. På samme måde vil under-
støttelse af et antal VUSHF WEB-
SDR modtagere være til stor gavn 
for dem, der interesserer sig for 
disse frekvenser. I bl.a. UK har man 
en del af disse nyttige modtagere 
placeret på gode steder.
Understøttelse af drift af VUSHF 
beacons to til tre steder i DK efter 
OZ7IGY forbillede. Et udvalg af 
VHF repeatere vil også være inte-
ressant at få med i multiværktøjet 
som en form for kritisk infrastruk-
tur. Hvis repeaterne vælges korrekt 
og tilføjes lidt simpel teknik, kan 
de i visse situationer optræde som 
én repeater bare landsdækkende. 
Så kunne EDR-nyt måske udsendes 
som en bulletin hver 14. dag, end-
da på frekvenser, der kan tilgås af 
alle certifikat-kategorier, altså alle 
kan blive inddraget.
De nævnte ting er bare en smule af 
de tekniske tiltag, der bør være en 
del af en moderne landsforening 
for vores spændende hobby.

Nu undres I vel over, hvor ingredi-
ens nr. 1 blev af. Den er lige her. 
Det er EDRs nuværende medlem-
mer samt de potentielle nye med-
lemmer, der måtte komme til, når 
der bliver gjort ordentlig og sober 

reklame for de førnævnte 
ingredienser.
Nu er det så tid til at samle alle in-
gredienserne i en samlet pakke, 
for at gøre den rigtig lækker og 
appetitlig. Alskens teknik sælger 
nemlig ikke alene billetter. Det er 
livsstilen og fællesskabet som ra-
dioamatører, der er den egentlige 
værdi for os som individer.
Husk bare, at alle ingredienser (og 
dermed den samlede pakke) er 
komplet værdiløs, hvis vedtægtsju-
risteriet, de fikse numre og den 
skånselsløse jagt på alle, der har 
villet nytænkning, fortsætter. Det 
har der været så rigeligt af, siden 
dengang en gruppe fremsynede 
radioamatører udfordrede de den-
gang eksisterende magthavere. 
Nye gode ideer må ALDRIG IGEN 
blive lagt for had, som det skete 
dengang. Det må I som medlem-
mer sikre. Dette gøres nemmest via 
medlemsdemokratiet, altså ved at I 
finder de kandidater i EDRs lokal-
afdelinger, som vil gøre en rigtig 
forskel i EDRs repræsentantskab – 
med rigtige radioamatøremner, 
som I selvfølgelig fodrer dem med.
HUSK – I er foreningens vigtigste 
værdi! Uden jeres frivillige hæn-
der, er der de facto IKKE en leve-
dygtig forening.

Så spørg jer selv: »Hvad kan jeg 
gøre for EDR, ikke hvad kan EDR 
gøre for mig«.
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