Formandens beretning for 2019
Velkommen til Generalforsamlingen og DX-mødet her den 29. august 2020. Et møde, som har haft
sine corona vanskelligheder. Blandt andet er den ene foredragsholder sprunget fra, så jeg må lave et
"stand-inn".
Lad os starte med at rejse os og mindes vores bortgåede medlemmer, HS0ZLM (OZ1HET) Finn og
OZ1LGI Ole med et øjebliks stilhed.
Æret være deres minde. Tak
Dernæst er det med stor glæde jeg siger velkommen til OZ7PBI Peter og velkommen tilbage til
OZ7DK Brian
Året 2019 der gik, set med en DX’ers øjne
Stillehavet aka Pacific, er svært nok i tider hvor der ikke er mange solpletter. Men jeg personligt blev
lidt skuffet over TX7T-ekspeditionen til Marquesas (FO/M). Både ZK3, begge T30 og C21
ekspeditionerne gjorde det efter min mening rigtig godt. De var på de bånd de skulle være, når der
var åbent til Europa. Skuffelsen med TX7T var at vi støttede dem rundhåndet, men de var ikke lige
på de bånd der var åbne til Europa, eller til det Skandinaviske for den sags skyld, når tiden var dertil.
Eksempelvis var de på 80 eller 160 meter, når der var åbent til Europa på de højere bånd, og så
videre i den samme dur.
En ting som vi så virkelig kan glæde os over, er at 4U1UN United Nations stationen ser ud til at ville
blive lidt mere aktiv i fremtiden. Det lykkes mig da også at få den en sen december aften, hvor 20
meter jo ellers skulle være lukket i Danmark. Men der var han, og et par enkelte opkald og den var
hjemme. Der er endda forlydender om at stationen måske i fremtiden vil have "remote-operation
possibilities" for bestemte personer.
Andrew OZ1XJ har været en lille tur til Niue, og var i gang som E6AN midt i september 2019. Som
han selv siger, så var det ikke direkte som en DXpedition men mere som en slags fact-finding tur.
Han fik knyttet nogle gode kontakter – inklusive til ham der er ansvarlig for licenserne. Det er
forholdsvis let at komme til øen, og det er nærmest som en del af New Zealand hvad standarden på
ting angår. Der går også fly flere gange om ugen til og fra New Zealand. Hvis man er interesseret vil
Andrew sikkert gerne fortælle mere, hvis man kontakter ham.
Solplet tallene er jo så ikke det der er mest værd at skrive hjem om lige for tiden. Det smitter nok af
på forskellige gruppers DXpeditionsplaner i det næste års tid eller to. Solplet cyklus 25 - formodes at
toppe i sommeren 2025. I løbet af 2021 kan vi håbe på at det går den rigtige vej igen. Og det vil så
nok indebære at de næste par år er der nok "lavvande" med nye båndlande på de højere bånd. Men
man skal jo aldrig sige aldrig, for vi var nogen der holdt øje med 10 og 12 meter da for eksempel
D68CCC var i gang - og det gav pote. Så vi skal nok ikke helt afskrive de højere bånd bare fordi der
ikke er solpletter nok. For der sker mange sjove (og gode) ting på de højere bånd ind imellem. Vi
opdager det bare ikke fordi vi ikke holder øje med det. Så husk at kalde CQ, selv om du tror båndene
er lukkede. Det nytter ikke at vi alle sidder og lytter, og ingen kalder CQ ?
OG for dem af os der har deltaget i de store contester ind i mellem, har der jo været meget godt at
høste. Specielt hvis man fokuserer på et enkelt bånd eller to. Det lykkes mig at køre 104 DXCC'er på
80 meter i CQ WW CW i 2019; her iblandt endda selv for mig helt nye. Så mon ikke man skulle
benytte tiden til at få fyldt lidt båndlande op på 160, 80, 60 og 40 meter, inden det vender igen ?
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Og apropos 60 meter og DXCC. ARRL er blevet spurgt om lige netop dette bånd. Svaret har været
kort og præcist; da der endnu ikke er over 100 lande/DXCC'er som har legal adgang, så er der ikke
basis for at åbne for DXCC på dette bånd endnu. Og det er da rigtig nok at der ikke er 100 lande
aktivt endnu. Da jeg gravede i det omkring Nytår fortalte "5MHz Newsletter" at der var 78 lande
som officielt havde fået tilladelser til at være aktiv på 60 meter båndet. Men antallet er støt
voksende. Gad vide om det her er historien om 30 meter DXCC'et som gentager sig? At man først
åbner for det når det er en US amerikaner der får udstedt nummer 1 på båndet?
Og så selvfølgelig lidt malurt i bægeret ..
”The Clicking Mafia” i CW contesterne med CW tastning fra deres station og PA trin – og så SSBpandangerne med deres utroligt store udfyldningen af spektrum, med overmodulation og splatter.
Hvad kan man gøre ved det? For det er oftest de samme stationer vi møder igen når der er en god
DX-haps. Jeg har ikke svaret som sådan, men jeg er begyndt at skrive det som følgetekst når jeg
indsender min log - og jeg opfordrer dem faktisk til at bruge de modtagere de har sat op til at få sat
en stopper for det. Jeg ved at andre er begyndt ikke at indsende deres log, og svare tilbage til
Contest-udbyderen - når de opfordrer til at indsende loggen - at de ikke gør det på grund af de her
klikkere og splattere så længe constest udbyderen ikke gør noget aktivt ved det. Det er selvfølgelig
op til hver enkelt, hvordan man vil give udtryk for sin frustration over det her. Men jeg vil opfordre
til at man trods alt indsender loggen - men så skriver det lige ud at man er ked af de der splattere og
klikkere, at det faktisk ødelægger fornøjelsen i at deltage i contesten.
Og så lige den med FT8 og "vores" frekvenser
Jeg har haft et par udmærket møder med EDR's Næstformand, blandt andet omkring vores frekvensspektrum. Primært gik snakken om at på mange bånd blev der efterhånden kørt rigtig meget DIGI
modes, primært FT8. Det er da meget godt med aktivitet, men er der ikke et faretegn her vi har
overset? Forestil jer nu, hvis der til næste ITU møde kommer endnu en "møj-sag" om at nogen vil
have en haps af "vores" frekvenser - 2 meter båndet f.eks. Ja vores er i gåse-øjne. For der er jo reelt
set intet der er vores. Men forestil jer at de kommer med en undersøgelse der viser at vi efterhånden
kun bruger 5 til 10 KHz af hvert HF bånd? Forestil jer at de gør det samme med VHF, UHF og SHF
? Som de siger i USA "Use'em or loose'em". Og det tror jeg måske vi skal tænke lidt over, set i lyset
af "møg-sagen" med 2 meter båndet, her for nylig.
Diskussionen om FT8 når ind imellem uanede højder rundt omkring. Man kan jo bare se på
aktiviteten på for eksempel 30 eller 60 meter. 6 meter og 160 meter er også "ramt". En stor del af
aktiviteterne er efterhånden på 10.136 eller 5.357 samt 1,840 og 50,313, som er FT8 frekvenserne.
Og vover man sig som OZ'er på for eksempel 10.107 med et par CQ opkald, ja så tror man at man er
havnet i pileuppen på en sjælden station, med alle dem der kalder tilbage. Jeg er hverken for eller
imod FT8. Det er en ny modulationsart som har sine muligheder, men også sine begrænsninger.
Samtidigt skal man også huske på at der faktisk er kommet en del flere danske kaldesignaler i gang
på HF, som man ikke har set aktive tidligere. Den del af det mener jeg så absolut vi skal være glade
for. Samtidigt er der mange som ikke har muligheder for et stort setup, til trods alt at køre noget
fornuftigt på HF. Og der er jo ingen der forbyder os andre at holde os til for eksempel SSB eller CW,
vel? Og mon ikke en del - lige som jeg - vender stille og roligt tilbage, når de så har prøvet kræfter
med FT8, og begynder at savne den mere personlige kontakt i selve QSO'en. For den er der ikke i
FT8
Værtøjskassen og håndværkeren - med fare for at gentage mig selv
Stadigvæk hører man folk brokke sig over DX cluster? Det at man stadig brokker sig over DX
cluster netværket er egentligt lidt utroligt, da det jo har været der siden vi fik packet-radio på både 2
meter og 70 cm, helt tilbage i midt-firserne. Og det har været der lige siden, nu er det blot kommet på
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internettet. Og mon ikke det er fordi det stadigvæk er et godt værktøj for en seriøs DX'er? Jeg kan
huske balladen i Sønderjylland da Ib OZ9DR (SK) satte sådan et DX cluster op på 2 meter packetradio. Puha, bølgerne gik højt skal jeg love for.
Nu er værktøjskassen endda udvidet med Reverse Beacon Network (RBN) og PSK reporter samt
andre spændende ting. Begge er et par udmærkede supplementer i den store værktøjskasse som en
DX har til sin rådighed. Men igen, så kan vi jo ikke tvinge en håndværker til at bruge et værktøj. Kun
fortælle ham at det findes, og hvordan det kan bruges. Og vil han ikke bruge det er det ikke vores
sag. Det kan være lidt vores sag hvis han bruger det forkert, at hjælpe ham på en god måde til at
anvende det rigtigt. Men hvis tømreren vil banke en skrue i gipspladen med sin træsko, kan jeg godt
se der kan være lang vej igen. Men lad os alligevel gøre forsøget, når vi møder den slags.
Samtidigt med det, skal man huske på at der findes diverse grupper på Skype med DX-meldinger –
der ofte er hurtigere end et DX-cluster. Jeg er selv med på et par af dem. Det virker - direkte DX
information fra OZ'er til OZ'er. Men der er stadig rundt omkring i landet ”kanaler” på 2 meter som
også anvendes til at viderebringe det gode budskab om en DX station skal ud. Og godt for det.
For eksempel havde jeg sikkert ikke nået at køre 104 DXCC'er i CQ WW CW 2019 på 80 meter,
hvis jeg ikke både under contesten , men også forud for contesten, anvendte disse værktøjer. De er
skabt som hjælpemidler til DX'eren. Intet andet. Og det er op til os selv at bruge dem, eller ej.
Når vi nu efter frokosten med stor glæde skal overrække pokalerne, så kan vi jo glæde os over at
nogen virkelig ved hvordan man bruger alle værktøjerne. Og jeg kan kun opfordre jer til hele tiden at
indrapportere til både vores bånd-lande-liste, men også til Clublog. Og dem der ikke har meldt sig på
DDXG gruppen her, kan jeg kun opfordre til at gøre det. Vi kikker nemlig også her, når vi vurderer
om en ekspedition skal have støtte. Og husk at, som med Bånd-lande-listen, sådan er det også med
DDXG gruppen på Clublog - melder du ikke ind med opdateringer inden for en bestemt periode, så
glider du ud i den inaktive del.
Bånd lande og Pokaler - vi andre må ikke falde i søvn
Af de nye medlemmer fra sidste år vil jeg, med positivt smil, fremhæve bl.a. OZ9XU Verner som har
arbejdet sig frem til ikke kun et 5 bånds DXCC men også DXCC Challenge. OZ1GNN Christian
som lige skal lave lidt mere på 10 meter for at opnå det samme, eller OZ6O Anders og OZ1RE Søren
samt OZ4MU Thomas og OZ6KK Knud Erik der støt og roligt kravler op ad bånd-lande-listen.
Tillykke med jeres fremragende resultater, og godt gået. Ja for den sags skyld også til alle jer andre.
For selv i disse næsten solplet forladte tider køres der seriøs DX rundt omkring i vores
medlemsskare. Så vi andre der er længere oppe på listen skal ikke falde i søvn - vi skal ikke hvile på
laurbærbladene - for så overhaler de os jo bare. No Sleep For The Wicked, som man vist ville sige i
England?
Apropos budskabet skal ud – så har EDR valgt DX som tema til oktober. Det bliver jo spændende at
se hvad programmet for temadagen og udgaven af OZ kommer til at indeholde. Men lad nu være
med at overfalde Arne OZ4VW, hans skal jo have lov til at spise sin frokost i fred og ro.
Moderne tider er over os, hele tiden - nu også for Bånd Lande Listen!
Bånd-lande-listen har hidtil været manuelt arbejde for primært Allis OZ1ACB, godt hjulpet af Willy
OZ4ZT. Progressive kræfter har arbejdet på en online version. Den er nu sat i gang, og vejledningen
er sendt ud. Jeg var sammen med bl.a. Finn OZ7YY og Leif OZ1LO, forsøgskaniner på projektet.
Alt nyt kræver lidt tilvending. Men jeg tror vi bliver glade for det her nye redskab. Og så skulle det
være forberedt for at vi kan tage flere bånd med ind om et par år, hvis det bliver aktuelt og der er
stemning for det. Der har allerede været snak om både 60 meter og 6 meter. Men lad os nu lige køre
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med det i et års tid eller to, så vi har det helt oppe under neglene. Den skulle jo have været
introduceret på DX mødets oprindelige dato, men så kom corona virusen jo. Men nu er den der, og
jeg synes den er god
En stor tak til …
Man skal altid huske at sige tak, til dem der har gjort en indsats. En stor tak til alle dem der har givet
en hånd med gennem året 2019, uanset hvad det end er de har hjulpet med var stort eller småt. Man
skal jo ikke tage det for givet at folk bare hjælper til uden videre. De skal også have den ros de bør
have for deres indsats. Så derfor i år en tak på en lidt anden måde til alle der hjælper til ved deres
frivillige indsats. Ingen nævnt ingen glemt og der med også alle husket, uden undtagelser. Dog vil
jeg alligevel gøre en undtagelse her og sige specielt tak til både initiativtagerne og "mekanikkerne"
bag ved vores nye online udgave af bånd-lande-listen.
Afslutningsvis - Lidt at tænke på og over til næste år om 2022
Og så skal vi jo nok allerede nu starte med at tænke lidt over 2022. Det er en vigtigt milepæl i
DDXG's historie. DDXG blev grundlagt i 1972, så der kommer en skarp kant om ikke længe. Nu har
jeg nævnt det, og så har vi alle tid til at tænke lidt over hvad det betyder og hvad der kan og bør
gøres til den tid. Bare så vi ikke glemmer det.

Og med disse ord siger jeg, lidt forsinket, tak for alt i 2019, turbulent men alligevel spændende på sin
egen specielle men positive måde. Og hvem har lovet at det skulle være så let. Det er der jo ingen der
har.

Kenneth OZ1IKY
Formand, DDXG
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