
EDR’s VUSHF udvalg   Funktionsbeskrivelser – marts 2017. 
 

FORMAND FOR VUSHF UDVALGET: 
- Tegner udvalget Nationalt og internationalt. 
- Repræsenterer udvalget i EDR’s Teleudvalg, NRAU og IARU. 
- Holder sig generelt a jour med udviklingen Nationalt og Internationalt. 
- Er ansvarlig for afrapportering til Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen og EDRs medier 
- Er ansvarlig for indkaldelse til, og afvikling af udvalgets møder. 
- Formanden kan uddelegere opgaverne. 

 
VHF MANAGER: 

- Holder sig a jour med alle udviklinger mellem 30 og 1000 MHz. 
- Kommenterer alle forslag og forespørgsler i dette frekvensområde. 

 
MIKROBØLGE MANAGER: 

- Holder sig a jour med alle udviklinger fra 1 GHz og opefter. 
- Kommenterer alle forslag og forespørgsler i dette frekvensområde. 

 
BEACON MANAGER: 

- Holder sig a jour med udviklingen på beacon området. 
- Indsamler og publicerer alle oplysninger om Danske, Færøske og Grøndlandske beacons 

nationalt og internationalt og holder qsl-centralen orienteret om hvem der er 
ansvarshavende. 

- Kommenterer alle forslag og forespørgsler vedrørende beacons. 
 
VUSHF CONTEST MANAGER: 

- Er ansvarlig for organisering af NRAU Nordisk Aktivitetstest og NAC Open Class, samt 
publicering af regler, resultater og udstedelse af diplomer og pokaler vedrørende disse. 
Envidere ansvarlig for al anden VHF, UHF, mikrobølge contestinformation, bortset fra VHF 
Field Day i EDR’s medier. 

- Kommenterer alle forslag og forespørgsler vedrørende V/U/SHF contester. 
 
VUSHF FIELD-DAY MANAGER: 

- Er ansvarlig for organisering af EDR’s VHF/UHF/Mikrobølge Field-Day og Juli contest, samt 
publicering af regler, resultater og udstedelse af diplomer og pokaler vedrørende disse. 

- Laver fyldige oplæg og afrapportering til EDR’s medier af arrangementet. 
 
SPALTEREDAKTØR: 

- Redigerer VUSHF stoffet i EDR’s medier. 
 
VUSHF HISTORIKER: 

- A jour fører listen over Danske førstegangsforbindelser. 
- A jour fører listen med Danske rekorder. 

 
KONTAKT til Hovedbestyrelsen: 
(Udpeget af Hovedbestyrelsen blandt Hovedbestyrelsens medlemmer.) 

- Holder sig selv og Hovedbestyrelsen orienteret om udviklingen i udvalget. 
- Holder udvalget orienteret om relevante udviklinger i EDR og Hovedbestyrelsen. 

 
REPEATER MANAGER:   (Udpeget af Repeaterudvalget.) 

- Holder sig selv og Repeaterudvalget orienteret om udviklingen i VUSHF udvalget.  
- Holder VUSHF udvalget orienteret om udviklingen på repeater fronten og i 

Repeaterudvalget. 
 
SATELLIT MANAGER:   (Udpeget af AMSAT-OZ.) 

- Holder sig og AMSAT-OZ orienteret om udviklingen i VUSHF udvalget. 
- Holder VUSHF udvalget orienteret om udviklingen på Satellit fronten og AMSAT-OZ. 

 
WEB-MASTER: 

- Redigerer VUSHF udvalgets hjemmeside og faciliterer Toplister, Rekorder, 
contestinformation, førstegangsforbindelser m.m. 



 
* VUSHF udvalgets medlemmer kan – og vil ofte – bestride mere end en post i udvalget! 
* Alle poster er ulønnede.  
* Repeaterudvalget og AMSAT-OZ o.l. er åbne interessegrupper, der ikke forudsætter EDR 
medlemsskab. EDR’s VUSHF udvalg er desårsag også åbent for ikke-EDR medlemmer. 
* Andre interessegrupper kan repræsenteres i VUSHF udvalget forudsat at de har et reelt bagland af 
en vis organisatorisk størrelse. 


