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Velkommen til EDR’s klumme i RDE-Posten 
 

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) har aftalt et formelt samarbejde med RDE-Postens 
redaktion. Det betyder at EDR hver måned vil komme med forskellige nyheder i RDE-posten. På samme 
måde bliver der lavet et opslag med omtale på EDR’s hjemmeside, når RDE-posten udkommer. Der bliver 
sendt nyheds notifikation med link til nyeste RDE-post til alle EDR’s medlemmer. 

I vil møde to forskellige klummer fremover: 

• Den lille i de måneder hvor EDR’s medlemsblad OZ udkommer. Så vil der være ca. én side 
• Den store i de OZ fri måneder. Så vil der være en klumme på 3 til 4 sider. 

I vil med sikkerhed blive forskånet for massive mængder intern EDR-information med referater og 
beretninger fra HB-møder og lignende. Disse informationer findes på EDR’s hjemmeside og har ganske 
begrænset interesse for Radioamatører Der Eksperimenterer og er aktive på båndene. 

I vil til gengæld blive informeret om de kerneopgaver der faktisk er de vigtigste for en organisation som 
EDR: 

• EDR’s samarbejde med Energistyrelsen (ENS) om vores adgang til frekvensspektrum og andre 
spørgsmål der er reguleret i frekvensloven. Via vores samarbejde med ENS, kan vi påvirke lokalt at 
vi ikke mister frekvensspektrum til moderne mobilt bredbånd som 5G, eller andre radiobårne 
tjenester som positionering (GPS). 
Generelle støjgener som følge af moderne elektronik der ikke overholder standarderne, er og vil 
også blive et stort tema fremover. Heldigvis er vi som radioamatører ikke alene med det problem. 
Teleoperatører og andre der benytter radiokommunikation, protesterer heldigvis også. 
 

• EDR’s genstartede arbejde med at sikre rimelige muligheder for at opstille fornuftige antenneanlæg 
ved vores QTH’er. Det er en meget stor mundfuld, som både kræver ændringer i regelværker og 
plangrundlag. Det bliver ét meget sejt og langt træk, der bestemt ikke har Quick-fix i horisonten. 
Bare tænk på at der er 98 kommunalplaner, med et utal lokalplaner nedenunder, som i hovedtræk 
forbyder enhver antenne. 
I må endelig ikke tro på, at vi kan få frit løb til at opstille alle mulige finurlige antenneanlæg selvom 
det skulle lykkes at få lempet/tilpasset reglerne. Rigtig mange moderne beboelsesområder egner 
sig ikke til ”smukke” antenneanlæg. Der er for lidt plads på de små parceller til gittermaster og 
”haveriver” (beam antenner), det bør i tænke over når I vælger bolig. 
 

• EDR’s tætte samarbejde med International Amateur Radio Union (IARU) som er organisationen der 
samler alverdens landes landsforeninger i et talerør, der har forhandlingsret over for regeringernes 
fællesorganisation; International Tele Union (ITU). IARU koordinere spektrum, båndplaner og 
udarbejder fællesregelsæt for tester. Vi kan med rette påstå at uden IARU’s arbejde ville meget 
været ét stort kaos til ulempe for den almindelige radioamatør. I husker måske sagen for snart 4 år 
siden hvor Frankrig, eller mere korrekt fransk forsvarsindustri havde kastet sine øjne på vore 2M 
bånd. Det var kun via et tæt samarbejde i IARU, med Stor Britannien (RSGB) og Tyskland (DARC) der 
havde ingeniørerne, der kunne udforme analyserne og rapporterne der fik det franske forslag 
afvist. Uden IARU havde vi mistet det mest betydningsfulde bånd over 28MHz. Dét viser at 
organisering og samarbejde også er til gavn for den menige radioamatør. 
 



 
 

I kommer helt sikkert også til at høre rigtig meget om fornyelse og digitalisering af EDR. Nogle af jer fik en 
forsmag på dette, da EDR i samarbejde med IARU fortog en spørgeundersøgelse sidste år i april/maj. 
Den spørgeundersøgelse var startskuddet til et kæmpe projekt sat i gang af IARU Region1 for at 
modernisere sig selv og de tilsluttede landsorganisationer, herunder EDR. Fordi næsten alle 
landsorganisationer lider under manglende tilgang af ny unge/yngre radioamatører, støvede stive 
administrationer og en udtalt mangel på visioner. Det skrækscenarie gælder jo også i Danmark, hvor 
antallet af aktive EDR-medlemmer er faldet fra 7.500 for 40 år siden til under 2.000 i dag. 
Spørgeundersøgelsen blev fulgt op af en virtuel konference i uge 42 med delegerede fra mange IARU R1 
medlemslande. På otte konferencedage blev den spæde start lagt til projekt: Udformning af fremtiden 

 

Ser vi på EDR, er det en ganske kraftig mundfuld vi skal gabe over når der tages afsæt i collagens stikord. Vi 
kommer til at gennemdigitalisere foreningen for at kunne rumme den fremtid der ikke lader sig stoppe. I vil 
se at hjemmeside ikke er det eneste digitale aftryk foreningen vil sætte. Vi kommer til at se EDR være 
facilitator for en række digitale platforme, som tilsammen rummer fremtidens digitale klubhuse. Bundet 
tæt til de fysiske lokale afdelinger/klubber, vil det danne uanede muligheder for at dyrke alle de forskellige 
facetter i vores hobby på tværs af hele landet. Kun fantasien sætter begrænsningerne.  

Bemærk for resten den hvide tekst i billedets højre nederste halvdel: You Can Help! Det gælder også jer, 
det kræver frivillige hænder at sikre ”Verdens Bedst Hobby” en ordentlig fremtid. Så er du frisk, så kast en 
mail til formand@edr.dk eller sekr@edr.dk skriv gerne to linjer om dine forudsætninger og hvad du tænker 
at bidrage med. 

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael 
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