
 

EDR’s Hjørne   
 

OZ5WU Michael Wehnert  
 

Velkommen til EDR’s april klumme. 
 

Så er det igen tid til lidt up date her fra EDR´s hovedbestyrelse  

Hvad er der sket i den sidste periode 

Tjae nogle har været syge, faktisk har det meste af HB været igennem Corona, nogle rystede det bare af 

men andre har været mere hårdt angrebet. Bl.a. derfor har der ikke været så meget aktivitet bl.a. på 

hjemmesiden. Ole OZ1OP har været sent slemt til tælling, håber han snart er oppe igen.  

Lone har været væk fra kontoret i en periode også på grund af sygdom men hun er nu næsten tilbage. Så 

der kan være ting der ikke lige er svaret på med det samme. 

Jan har også været væk fra HB i en periode men er også i bedring 

Håber snart at se alle tilbage snart 

En af de ting der ikke har kunnet lade sig gøre er at få sendt QSL kort ud til medlemmerne. 

Dette vil ske i sidste ende af april. 

Der er ikke så mange som der plejer at være. Der er mange steder QSL-service har været lukket ned pga. 

Corona men går ud fra de kommer i gang igen hen over sommeren, vi har f.eks. ikke set QSL kort fra USA i 

meget lang tid. 

Samtidig er der stadig diskussioner om QSL kort skal fortoldes når de kommer ind i EU  

Vi har ikke set nogen endnu der er blevet fanget, håber heller ikke det sker 

 

Noget af tiden er selvfølgelig gået med at diskutere om hvad skulle vi gøre eller ikke gøre i konflikten 

mellem Rusland og Ukraine. Den blev lidt politisk tilpasset, nogle var imod at gøre noget andre ville gøre 

mere. Og nej normalt blander vi ikke politik og Amatør radio sammen men denne situation er lidt speciel 

derfor! 

Vi har selvfølgelig i hele processen været i tæt kontakt som muligt med både NRAU såvel som IARU R1.  

Specielt det sidste har jo været lidt specielt da både Rusland såvel som Belarus også er medlem 

Håber for alle der snart bliver lidt fredeligere dernede. 

Af det mere positive er at et nyt OZ er på vej ud lige nu, måske er de første allerede kommet 

Igen et rigtig godt nummer. 

I det er også startskuddet til næste valg og de første områdemøder kommer også i april og fortsætter i Maj  

Årsregnskabet for 2021 er også lige på trapperne, det mangler bare lige et par detaljer for at det kan 

overdrage til revisorerne og derefter til RM. 

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


