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Forord 
 

Båndlandelisten har været administreret af OZ1ACB, Allis i en menneskealder. Via ide fra OZ0J, 
Jørgen og OZ1BV, Brian er båndlandelisten nu blevet en selvbetjeningsliste, hvor man selv kan 
angive egne data, når det passer en.  
 
Der laves stadig en frist hvert kvartal, dog er fristen rykket så det passer med kvartalets udløb i et 
kalenderår. Dvs. at fristen er 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december hvert år. 
Resultatet 31. december tæller til vandrepokalerne. 
 

LÆS VENLIGST INTRODUKTIONSSIDEN GRUNDIGT FØR DU STARTER 
 
 

Alle operationer med båndlandelisten kræver Internetadgang 
 
 

Ændringslog 
 
Version 1.1 
Tilføjelse om problemer med førstegangs e-mail 
Eksport af båndlandelisten til Excel (csv fil) (ny side) 
Ændring af ”log ud” 
Visning af data ud fra ”alder” (ny side) 
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I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 
 
Du kan klikke på den blå tekst med understregning for at komme til den pågældende side. 
Der er længere nede i manualen også tekst med blå understreget tekst. Her kan du klikke og 
komme det det menupunkt, som der er henvist til 
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Log ind på båndlandelisten .................................................................................................   6 
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Forældede data (advarsel med gult og rødt kort) .............................................................. 11 
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Introduktion 
(læs venligst denne side grundigt før start) 

 

• Din seneste opdatering af båndlandelisten sendt til OZ1ACB på e-mail senest 10. marts 
2020 el.l. er overført til https://ddxg.dk/dxbandcountry/ 

• Du SKAL bruge SAMME call som på listen, hvis du vil opdatere dine data.  

• Listen viser altid indeværende kvartal dvs. frem til 30. juni 2020 er det 2. kvartal af 2020, 
der vises. 1. juli 2020 skifter listen automatisk til 3. kvartal 2020. 

• Du kan opdatere listen lige så mange gange, du vil hen over året.  

• Resultaterne til vandrepokalerne er forbedringen mellem 31. december i 2 efterfølgende 
år, fx. forbedringen fra 31. december 2020 og 31. december 2021. I 2020 er det 
forbedringen mellem listen udarbejdet af OZ1ACB i december 2019 og 31. december 2020. 

• Du vil få en e-mail fra norepy@ddxg.dk. E-mailen indeholder et link, hvor du skal aktivere 
din bruger første gang, du opretter dig på https://ddxg.dk/dxbandcountry/ Det har vist sig, 
at den e-mail kan lande i dit eller din Internet udbyders SPAM filter. DU SKAL KUN BRUGE 
DENNE E-MAIL EN GANG PR. CALL. Derefter kan du slette e-mailen. 
OBS der KAN være problemer med at få e-mail fra denne e-mail adresse. Hvis du ikke kan 
komme på efter 24 timer, så kontakt OZ4ZT, Willy eller OZ0J, Jørgen, som åbner din 
adgang.  

• Du skal bruge dit CALL ikke din e-mail adresse ved login – hver gang. 
 
 
Ovenstående er udførligt beskrevet i de efterfølgende sider. 
 
Har du problemer, så kontakt gerne OZ4ZT på oz4zt@wiland.dk eller OZ0J på oz0j@oz0j.dk 
 
  

https://ddxg.dk/dxbandcountry/
mailto:norepy@ddxg.dk
https://ddxg.dk/dxbandcountry/
mailto:oz4zt@wiland.dk
mailto:oz0j@oz0j.dk
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Oprettelse 
 

For at du kan indberette til listen, skal du være oprettet. For at du kan blive oprettet, skal du bruge 
en gyldig e-mailadresse. 
 

1. besøg https://ddxg.dk/dxbandcountry/ 
VIGTIGT står du på listen allerede, så SKAL du bruge samme call igen ved oprettelse. 

Klik på knappen  øverst til venstre 

2. Klik på  på den næste side 

3. udfyld  
Kaldesignal skal være det call, du ønsker at få vist på båndandelisten. 
VIGTIGT står du på listen allerede, så SKAL du bruge samme call igen. 
E-mail skal være en gyldig e-mailadresse, da du får en e-mail om, at du skal bekræfte din 
oprettelse.  
Adgangskode skal angives – husk samme adgangskode i begge felter. 

klik på  

https://ddxg.dk/dxbandcountry/
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4. du skulle helst få et billede som dette 

 
5. I din indbakke får du nu en e-mail som denne 

 
6. Klik på linket i din e-mail, og du skulle meget gerne få en besked som denne 

 
 
Tillykke du er nu oprettet som bruger på båndlandelisten, og du kan indtaste eller opdatere dine 
data, efter at du er logget ind med det call og det kodeord, du har valgt. 
Kom tilbage til hjemmesiden via https://ddxg.dk/dxbandcountry/  
  

https://ddxg.dk/dxbandcountry/
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Log ind på båndlandelisten 
 

For at kunne indtaste data til båndlandelisten, så skal du være logget på.  
 

1.  
2. udfyld det CALL, du brugte ved oprettelsen, og angiv den adgangskode, du indtastede ved 

oprettelsen som bruger. 
 

BEMÆRK DET SKAL VÆRE CALL IKKE E-MAIL ADRESSE!!! 
 
VIGTIGT står du på listen allerede, så SKAL du bruge samme call igen. 

3. Har du glemt din adgangskode, så klik her for en vejledning 
4. ønsker du at skifte kode, så klik her for en vejledning 

 
Når du er logget ind, så vil du få vist et billede som dette (hele siden er ikke vist her) 
 

 
 

Hvis du stod på listen pr. 10. marts 2020, så vil dine tal være udfyldt allerede. 
Øverst vil dit call stå, og nedenunder står dine data. Fortsæt til indtastning af data.  
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Indtastning af data 
 

Før du kan indtaste dine data, skal du være oprettet som bruger. Se her hvordan 
Og du skal også være logget ind. Se her hvordan 
 
Når du er logget ind, vil du få dette billede (kun vist delvist på denne side) 
 
Har du stået på båndlandelisten pr. 10. marts 2020, vil dine data pr. denne dato være udfyldt 
allerede. 
 

 
 

Øverst står det call, som vil blive vist på båndlandelisten.  
 
Den mørkeblå linje er overskrifter til kolonnerne nedenunder. DIGI er summen af alle DIGI/DATA 
modes incl. SSTV. 
 
W = Worked dvs. kørte DXCC pr. bånd 
C = Confirmed dvs. bekræftede DXCC pr. bånd 
 

I de grå felter  angiver du dine tal fra dit logprogram. Kravene er følgende: 
 
Der kan ud for hvert bånd max. angives 340 svarende til de gyldige DXCC’er pr. 1. marts 2020. 
Du kan nøjes med at angive dine data i enten Worked eller Confirmed  
Hvis du angiver data i både Worked og Confirmed, så kan tallet i Confirmed ikke overstige tallet i 
Worked (se FEJLMEDDELELSE på næste side). 
 
TIP Du kan bruge din tabulator (tasten til venstre for Q) på dit tastatur til at hoppe til næste felt. 
Feltet ”hopper” lodret, dvs. 160 meter -> 80 meter -> 40 meter osv. Efter 10 meter hopper du til 
160 meter i næste kolonne. 
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FEJLMEDDELELSE 

 
I forbindelse med indtastning kan du få denne fejl. Den kommer hvis du: 
 

• får indtastet et tal i kolonnen W, som er mindre en tallet i kolonnen C for SAMME bånd 

• får indtastet et talt i kolonne C, som er højere end tallet i kolonne W for SAMME bånd 
 
Eksempel: 
 
Fra tidligere lister har du 75 Worked og 74 Confirmed DXCC på 160M. Nu retter du så 75 Worked 
til 73 Worked, og så får du fejlen som vist ovenfor.  
Tilsvarende vil du få samme boks, hvis du bytter om på Worked og Confirmed, så du taster 74 
Worked og 75 Confirmed. 
 
BEMÆRK tallet i Corfimed bliver slettet, hvis det er større end tallet i Worked. 
 
 
I bunden har siden har du dette billede 
 

 
 

Ny total er sammentællingen af det indtastede. Siden lægger selv sammen.  
Gemt total er seneste gemte indtastning 

 gemmer din indtastning, så ”Ny total” og ”Gemt total” bliver 
ens.  
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Glemmer du at klikke på , så får du denne box 

 
Klikker du på OK så går du ud af siden uden at have gemt data. Du skal så logge på igen, og taste 
dine data på ny. 
 

 er for administratorerne. Primær administrator er OZ4ZT, Willy, som 
kan kontaktes på oz4zt@wiland.dk. 
 
I bunden er der lidt information, som også er beskrevet ovenfor 
 

 
 
Din sidste opdatering (gemt) vises her i linje 2 
Tredje linje her vises fristen for næste officielle udgivelse.  
 

Når har gemt, så klik på   
 

LOG UD 

Du kan vælge at klikke på , før du går til oversigten. Gør du ikke det, så bliver du 
automatisk logget ud, når du forlader siden eller lukker din internet browser. 
 
Du har nu angivet dine data, og du kommer over til oversigten for alle calls 
 
Dit call vil være vist med grønt 
 

 
  

mailto:oz4zt@wiland.dk
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Båndlandelisten 
 

Båndlandelisten er blevet lidt mere læselig i toppen, og der er kommet et par ”knapper” i forhold 
til den statiske udgave. 
 

 
 
Log ind her logger du ind. Se vejledning her. 
Marker call indtast dit call for at finde dig selv på listen 

 
Klik på Fjern markering for at fjerne den grønne markering. 
TIP Har du opdateret dine data og gemt dine data på forrige side, så vil du automatisk være 
markeret med grøn, når du kommer tilbage til denne oversigt. 
Se historiske data Her kan du se gamle lister, den ældste er p.t. 1. kvartal 2019 
Om listen Her vises den tekst, der i den gamle liste var i bunden. Den tilrettes efter behov af 
administrationen 
Pokaler Her findes listen over, hvem der har fået pokalerne gennem tiden. Efter DDXG årsmøde 
opdateres listen med seneste vinder. 
Eksporter CSV Mulighed for at eksportere data fra siden til Excel. Det gælder også historiske 
kvartaler.  
 
Yderst til højre er datoen for, hvornår du senest har opdateret dine data.  
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Forældede opdateringer 
(gult og rødt kort) 

 
 
Afhængig af hvor ofte du optager dine data på båndlandelisten, så vil du komme ud for et par advarsler i 
form af ”gult kort” og ”rødt kort”. 
 
Yderst til højre på båndlandelisten har du seneste opdatering på dit og andres indberetningen.  
 

 
 
Øverste dato er vist med rød farve, hvilket betyder, at er mere end 14 måneder gammel 
De 2 nederste datoer er vist med gul farve, hvilket betyder, at er mere end 12 måneder gammel 
 
Du bliver automatisk fjernet fra listen 15 måneder efter din seneste opdatering. Dette sker uden varsel. Dit 
login og dine brugerdata bevares, dog skal du have ændringer i dine båndlande, før du igen kan komme på 
listen.  
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Eksport af data fra båndlandelisten 
 
Det er nu muligt at eksportere båndlandelisten til Excel som csv fil.  
 
Aktuelle data 

Klik på  og der vil dannes en CSV-fil, der hedder ” DDXG_dxbandcountry_2020-12-
06.csv” hvor datoen automatisk ændre sig til aktuel dato. 
 
Historiske kvartaler 

Klik på  og der vil dannes en CSV-fil, der hedder ” DDXG_dxbandcountry 
_History_2020_3K.csv” hvor 2020_3K er år og kvartalet i året (her vist som 3. kvartal i 2020) 
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Glemt kode 
 
Har du glemt din kode, så kan du få tilsendt igen til den e-mailadresse, som du oprettede dig 
under. 
 

1. gå til https://ddxg.dk/dxbandcountry/ 

2. Klik på  

3. Udfyld dit kaldesignal i  og klik 

på  
4. Du får nu en e-mail med den kode, du oprettede dig under. 

 
Har du problemer, så kontakt OZ4ZT, Willy på oz4zt@wiland.dk alternativt OZ0J, Jørgen på 
oz0j@oz0j.dk  
  

https://ddxg.dk/dxbandcountry/
mailto:oz4zt@wiland.dk
mailto:oz0j@oz0j.dk
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Skift kode 
 

Ønsker du at skifte dit kodeord, så gør du følgende. 
 

1. gå til https://ddxg.dk/dxbandcountry/ 

2. Klik på  

3.  
Kaldesignal: Det kaldesignal, du er oprettet med på listen 
Nuværende kode: Den kode, du har i dag (har du glemt den så følg vejledningen på forrige 
side) 
Ny adgangskode: indtast ny adgangskode 
Gentag kode: den nye adgangskode igen 

4. klik på  
 
Er du kommer herind ved en fejl, eller ønsker du alligevel ikke at ændre kode, så klik på 

 eller luk vinduet. 
 
Har du problemer, så kontakt OZ4ZT, Willy på oz4zt@wiland.dk 
 
  

https://ddxg.dk/dxbandcountry/
mailto:oz4zt@wiland.dk
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Fjernelse fra listen 
 
 

Du fjernes automatisk fra listen, hvis du ikke har opdateret dig seneste 15 måneder. Det er ikke 

nok at klikke på , du skal aktivt vise, at du har ændringer. Det kunne fx 
være et nyt båndland eller et nyt bekræftet båndland.  
 
Hvis du selv ønsker at blive fjernet af listen, så kontakt OZ4ZT, Willy på oz4zt@wiland.dk alternativ 
OZ0J, Jørgen på oz0j@oz0j.dk  
 
Silent Key bliver fjernet i det omfang, OZ1ACB og/eller OZ4ZT får besked herom. 
 

mailto:oz4zt@wiland.dk
mailto:oz0j@oz0j.dk

