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Roskilde, 16 maj 2022 
Roskilde Bys Tour de France Koordinatorer 
Byens Hus, Stændertorvet 
4000 Roskilde, Danmark 
Attn.:  Sif Vincent Brunemark, Pernille Kapler Andersen 
 
Emne: Deltagelse som Radioamatør ved Tour de France Grand Départ 2022 i Roskilde. 
 
Som godkendt og tilskudsberettiget folkeoplysende forening har EDR (Eksperimenterende 
Danske Radioamatører) Roskilde afdeling i mange år haft et lille lokale i kommunens hus i 
Vestergade 17.  EDR Roskilde er registreret i CVR som frivillig forening. 
 
I dagene omkring etapestart fra Roskilde vil EDR Roskilde afdeling gerne opstille og drive en 
radioamatørstation i Roskilde by under afviklingen af Tour de France fra Roskilde. Foreningen 
har af Erhvervsstyrelsen fået tildelt kaldesignalet OZ2TDF (OZ (= Danmark) to Tour de France). 
 
Radioamatørstationen består primært af en 
campingvogn med noget sendeudstyr inkl. 
antenne. Herfra vil det være muligt for det 
tilstedeværende cykelfolk i Roskilde gennem EDR 
Radioamatører at have direkte og samtidig 
radiokontakt - via æterbårne radiobølger - med 
cykelfolket i andre lande i samarbejde med 
hjemlandets radioamatører. EDR Roskilde skaber 
kontakten. 
 
En sådan begivenhed kunne have stor interesse 
for journalister, cykelryttere, sportschefer og 
andet tilknyttet cykelfolk live at kommunikere 
med en kollega eller konkurrent eller pedalatlet 
omkring emner for dedikerede pedalatleter eller 
for live resultater og opdateringer og nyheder. 
 
EDR Roskilde kan tilbyde, at publikum og 
løbsdeltagere i Roskilde vil få en ’levende 
oplevelse’ i og udenfor EDRs radiostation under 
eventen, og at Roskilde by vil komme på 
verdenskortet rundt om på jordkloden, hvor 
radioforbindelsen rammer med ’live transmission 
from Roskilde, Denmark’.  
Måske vil borgmesteren også deltage. 
 
De personer, som kommer til mikrofonen, kan forvente en spændende oplevelse, som vil 
kunne huskes i lang tid. 
 
Vi håber at høre fra Jer med henblik på at aftale de nærmere vilkår, som Roskilde Kommune 
og EDR Roskilde kan tilbyde før, under og efter Tour de France Grand Départ 2022 i Roskilde. 
 
Med venlig hilsen 
 
Palle Preben-Hansen 
mailto: palle@oz1rh.com 
Tlf. 40 36 77 67 
 

Radioamatørerne i Roskilde tilbyder mange 
aktiviteter, som har en mission for foreningens 
medlemmer og for kommunens borgere: 
 

v voksenuddannelse (i teknik og Morse). 
Foreningen underviser, træner og 
uddanner medlemmer og ikke-
medlemmer til at opfylde adgangskravene 
og bestå prøver af forskellige 
klasser/sværhedsgrader for radioamatører 
og derved opnå gyldigt certifikat 

 
v uddannelse i teknisk fagkyndighed til 

forståelse af radiobølgers udbredelse  
 

v uddannelse og træning i Morse (et 
udbredt signalsystem), som er en meget 
’gennemtrængende’ kommunikationsform, 
der kan opfattes gennem støjfyldt 
atmosfære. 

 
v international kommunikation 

(mellemfolkelig forståelse - og etniske 
minoriteter taler med hjemlandet... eller 
med andre borgere i fjerne lande) 

 
v beredskab til kommunikation ved 

katastrofer, f.eks. orkaner og 
oversvømmelser og større tele-
/kommunikationsudfald 

 


