DDXGs's Generalforsamling den 9. juni 2018 - Formandens beretning
Velkommen til Generalforsamlingen og DX-mødet. Utroligt ikke? Der er igen gået et helt år.
Siden sidste Generalforsamling og DX møde er der heldigvis ingen af vores medlemmer der er gået
bort. Så med et lille kik opad og et lille smil på læben, siger jeg tak for det.
Igen i år har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til nye medlemmer !
OZ6GH Gorm og OZ5DM David - velkommen til som medlem af Danish DX Group.
Velkommen tilbage til OZ0JX Søren.
DX’ens gang siden sidst?
3Y0Z Bouvet - blev aflyst .... Både Vejr guderne og mekanikken på skibet var ikke med dem og os.
Meget stor skuffelse for mange af os. Men sådan er livet også en gang imellem når man er på de
helt store DXpeditioner, til den slags sjældne steder. Hvordan det så kommer til at gå med det andet
initiativ 3Y0I må tiden vise.
VP8 South Shetland aka RI1ANO var dog et lyspunkt fra de kanter i løbet af anden halvdel af
2017. Pludselig var der en russer aktiv. Og han var meget aktiv. Både papir QSL kortet og LOTW
bekræftelsen lunede da godt må jeg sige.
I starten af 2018 har vi fået et nyt DXCC. Kosovo Z6. Det hører I mere om efter frokosten.
I 2017 nåede jeg "kun" at køre 199 DXCC'er mod året før (2016) 215 DXCC'er. Både solpletterne
og andre foreningers tidsrøveri tog nok lidt for meget tid fra det seriøse DX arbejde. Men 2018
tyder på at blive et rimelig godt DX år, trods de mange genstridigheder af forskellig art.
Vi har nemlig stadig et par gode nogen i udsigt, ud over 3B7A for resten af 2018.
Retsagen Vagn Jensen OZ1OXQ (tidl. OZ4OO) mod DDXG...
Retssagen mellem OZ1OXQ (tidl. OZ4OO) og DDXG angående hans påståede retskrav om
medlemskab er først den 5. og 6. september 2018. Jeg kan kun anbefale jer der har tid at komme og
følge det selv. Det er ved Retten i Glostrup, sal F3. Bestyrelsen har, på baggrund af
Advokatfirmaets rådgivning, ikke offentliggjort noget endnu. Og det sker heller ikke før efter den 6.
september 2018. Efter den dato vil medlemmer af DDXG selvfølgelig kunne få indsigt i alle
materialerne omkring det her.
Ind til nu har der været 12 DXpeditioner som vi ikke har kunne støtte da vi jo skal holde hus med
pengene grundet retssagen. DXpeditionslederne har fået årsagen at vide, hvorfor vi ikke kan støtte
deres DXpeditioner.
QSL kort, med videre..
QSL direct og Tysklands service, som OZ0J har sat lidt i system. Ideen kom vist nok fra Harald
OZ8X. Vi har flere gange haft gang i denne udemærkede og billige ”Supply Chain” for QSL direct.
Man sender til udlandet for 7 kroner pr. brev fra Tyskland, mod 27 kroner pr. brev fra Danmark i
2018. Hver gang har der været en besparelse i nabolaget af en 500 krones seddel. Jeg kan kun
anbefale dem der endnu ikke er med i ordningen at spørge OZ0J om hvordan det virker.
Jeg er selv begyndt at have stor glæde af både Club Log og LOTW. Og specielt Club Log er
interessant, da de virkelig holder styr på hvem der har været aktiv hvor fra og hvornår. samtidigt
håber jeg at I også husker at vi faktisk har en gruppe der? DDXG har en gruppe. vi bruger det bl.a.
til at se på forskellige ting omkring donationer med mere. Så meld dig endelig til der. Jeg har også
begyndt at sætte mig ind i den tyske DCL - DARC Community Logbook. Faktisk alle diplomer som
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tyskerne forvalter kan du søge den vej igennem. Favre nye verden. Men det bliver nemmere og
nemmere, må jeg sige.
Administrativt "bøvl" ..
Og så har vi da også - og forhåbentlig snart, helt og aldeles - afsluttet alt bøvlet med den der nye
"persondatalogivning" (GDPR) eller hvad det nu end hedder. Og hvis I tror at en lille forening som
DDXG slipper for at skulle tage sig af den slags - tro om igen. Spørg bare Allis og Willy, hvad de
lige har måtte ende-vende. Der skal også lyde en tak til Jørgen, OZ0J for hans hjælp. Det har også
resulteret i at vi har måtte lukke for adgang til vores medlemsliste så vi ikke får ørerne i
maskineriet. Det er ikke med vores gode vilje, men med nye lovgivning som er blevet pålagt af EU.
Vi håber snarest at få de sidste småting på plads.
Alle de nye digi-modes og aktiviteterne
FT8 - digi mode og DXCC ...
Jeg fik kørt en DXCC på FT8 i løbet af 1½ måned. ca 550 QSO'er så var den hjemme.
Jeg startede op i midten af januar - og inden 1. marts havde jeg i år kørt den DXCC. De er stort set
også alle bekræftet nu. Lidt mere skræmmende var det at læse alle de ting der flyver rundt på
forskellige niveau om det her. Selv i IARU er man begyndt at interessere sig for det her fænomen.
Der er radioamatører som har sat deres computer til mere eller mindre selvstændigt at køre
QSO’erne mens de er på ferie eller arbejde. DXCC/ARRL har her igen åbenbart berøringsangster?
Men hvis de ikke tager fat i det vil det være en underminering af deres diplom som et statussymbol.
Selv DX World har afholdt en lille aftemning om det (FT8) er skadelig for hobbyen. Så lad os se
hvad fremtiden her bringer. Sidste år, eller forrige år, på 6 meter var der ofte tomt på SSB og CW –
men stor aktivitet på JT65. I år er det nok FT8 der indtager den rolle.
Jeg vælger at være optimist, trods alt. Fremskridtet kan man jo ikke stoppe. Der var jo også nogen
der mente at internettet vil gå over af sig selv om 14 dage.
Apropo DXCC!
Jan OZ1ADL og CQ WW SSB 2017 - Jan var 5 timer og 29 minutter om at køre en DXCC på 20
meter. Og i år lykkes det mig at kravle over et worked DXCC inden månedsskiftet februar-marts
Sidste år blev det som sagt for mit vedkommende dog til 199 Worked DXCC'er - her i blandt ikke
kun nye båndlande. Så jeg knokler alt hvad jeg kan for at nå op i nabolaget af de 329 lande. Let er
det ikke, men det er godt med lidt udfordringer. Men det viser samtidigt også at der er nok at køre
derude.
DX cluster og Reversed Beacon Network (RBN) igen-igen!
Og igen - DX cluster og RBN er værktøjer, det er op til os selv hvor gode håndværkere vi er.
Diverse folk rundt omkring kan stadigvæk ikke se, eller indse, at det er kommet for at blive – og
blive videreudviklet. PSK og RTTY er også med efterhånden på RBN - ja selv FT8. Heldigvis er
der i DDXG’s kreds et stort know-how blandt medlemmerne i hvordan disse værktøjer anvendes
korrekt. Så vi kan jo som DX gruppe blot trække på skuldrene over disse personers fortsatte slidte
argumenter om at det ødelægger det ene og andet. Omkring DXcluster, er det som om at der ikke
kaldes så meget CQ på båndene længere som tidligere? Det er nogle små observationer jeg har gjort
mig på baggrund af Finn OZ7YY og mine samtaler om det her. Alle ligger og lurer på at der
kommer et DXcluster spot der lige passer til deres behov? ... men når nu alle ligger og venter på et
DXcluster spot, hvordan skal man så vide hvad der er af goodies rundt omkring ?
Solen, solstorme og solpletter – og Dxpeditionernes planlægning af bånd og aktiviteter
Der var en interessant lille artikel på DXcofee (http://www.dxcoffee.com/eng/2017/is-it-worthorganising-big-dxpeditions-during-a-solar-minimum/) omkring om det er værd at arrangere MEGApeditions i solar minimum tider. Jeg har allerede set de første diskussioner rundt omkring.
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Men igen - man bliver ofte overrasket over hvad der sker. Mange ting kan åbenbart stadigvæk ikke
opfanges af de forskellige værktøjer som for eksempel VOACAP. Ja, jeg spørger bare - hvor mange
fik kørt 3B7A på de højere bånd? På 10 meter har de kørt 15 OZ'er, på 12 meter 25. Og næste
spørgsmål er så - hvad sagde VOACAP til det? Den har I sikkert allerede gættet.
Vi er nok tilbage til det gode gamle råd jeg fik i starten af 1980'erne da jeg startede på HF ?
Lyt på de høje bånd- selv om "The Big Guns" påstår at de er døde. Kald CQ, og bliv ikke forundret
over hvad der kunne ske lige pludseligt. I det hele taget, hvis alle lytter, så siger alle jo - det er dødt
det bånd der sker ikke noget... Så kald CQ! Og bliv positivt overrasket.
Scandinavian Activity Contest 2017
Danmark blev da heldigvis ikke nummer chock som i 2014. OZ kom på en 3. plads.
Vi har i mange år, bortset fra 2014, ligget på en 4. plads. 2014 var der vi endte nede på en
chokerende 5. plads med Ålandsøerne foran os. Ålandsøerne !
Jeg vil godt opfordre til at dem der ellers normalt ikke kører contest, tager en lille turn' her. bare 200
QSO'er i CW og/eller SSB delen - og sender loggen ind. Jeg er overbevist om at Henning OZ1BII
gerne hjælper og vejleder her, hvis nogen skulle have spørgsmål.
Og når vi nu er ved den Nationale Stolthed! HQ-testen. Har du meldt dig til som operatør ved
Henning? Der er sikkert også brug for et par gode stationer med ordentlige antenner. Snak med
Henning om det! Tjek selv på www.oz1hq.dk. Vi endte på en samlet plads 18 sidste år! Blandt de
skandinaviske lande var det en 2. plads. Jeg vil påstå at jeg er lovlig undskyldt, jeg skal være
dommer til WRTC 2018.
Her på bagsmækken ..
Det var mine små betragtninger om året 2017 der er gået med en DX'ers øjne. Og lidt om hvad
bestyrelsen har haft af små og store ting. Vi glæder os også til at få den store ting i september
overstået. Men vi har allerede en god fornemmelse over hvordan det ender.
Min lille opfordring fra tidligere engang. Hvis der skulle være en ny amatør i din nærhed - så vær
åben over for dem, og hjælp dem godt i gang. Vis dem endelig et par små tricks. Vis dem den gode
måde at køre DX på, så vi undgår at de får tilegnet sig en forkert operatør-skik. Vi skulle jo nødigt
have nogen fra Danmark der har syd og øst Europa mentaliteter på radioen. De få af dem vi har
skulle ikke blive til flere. Dem du hjælper vil så tænke positivt om os. Og om et par år kunne det jo
være at I hørte vedkomnes kaldesignal i formandsberetning som et nyt medlem. DX'erens - og for
den sags skyld også Contesterens - verden er en stor og åben verden hvor man kan møde mange
spændende mennesker, hvis man møder dem åbent og ærligt.
Med disse ord - tak for et godt DX år 2017, og må 2018 fortsætte med at vise sig fra den gode side,
jeg trods alt mener vi har set ind til nu - trods solens og andres lunefuldheder.

VY 73
Kenneth OZ1IKY
Formand DDXG
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