
Referat af møde i VUSHF-udvalget den 11 maj 2020. 
 
Til stede OZ7IS, OZ1FDH, OZ7Z, OZ1FF, OZ5TG, OZ1RH, OZ2TG, OZ5WU og OZ1LPR. Mødet blev afholdt on-line 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
 Ingen kommentarer 
 
2.  Hurtig runde med generelle kommentarer 
Almindelig små-QSO 
 
3.  Covid-19 situationen (1fdh) 
Fra og med d. 4 april besluttede udvalget at lukke multioperatørklassen i NAC i overensstemmelse med anbefalingerne 
fra IARU. Den generelle udvijling i Danmark for corona pandemien har været positiv og udvalget besluttede pr. 11 maj at 
åbne for multioperatørklassen igen. IARUs anbefaling er stadig gældende, men det forventes at der vil ske en tilpasning 
efterhånden som Europa ser ud til at åbne op igen. Et forventes at de store tester i september og oktober gennemføres.  

 
4.  Status for udvalgets aktiviteter -arrangmenter, toplister, beacons, contest (1fdh m.fl) 
Udvalget har et fornuftigt niveau af aktiviteter: Vinter VHF-dagen, hjemmesiden vushf.dk, administration og afholdelse af 
mere end 70 aktivitetstester m.m. pr. år, udarbejdelse af høringssvar, repræsentation på IARU-møder, det nordiske 
VUSHF-møde m.m. Alt i alt et pænt niveau og med kontakt til og dialog med de aktive amatører. Det blev diskuteret om 
udvalget også skulle være repræsenteret ved møder i Jylland og her blev mikrobølgedagen i Horsens nævnt. Der 
arbejdes på aktiv deltagelse i 2021.  
 
5.  VUSHF-udvalget og EDR, update og opmærksomhedspunkter (7is,1rh) 
Der var stor tilfredshed med at EDR og VUSHF-udvalget nu aktivt arbejder sammen igen. 7IS foreslog at der skulle 
arbejdes på at have VUSHF-stof i hvert nummer af OZ. Ikke en egentlig spalte, men f.eks status på contestresultater 
eller referater fra IARU møderne -7IS, 5TG og 1FDH kigger på dette. Derudover manglede der flere detaljer om udvalget 
på EDRs hjemmeside, 5TG følger op. Der har været problemer med manglende videresendelse fra EDR til VUSHF-
udvalget af indkaldelser til IARU møder. Det har blandt andet medført at vi ikke har fået punkter på dagsordenen til det 
kommende møde i Novi Sad til oktober, 1RH følger op på dette med EDRs HB. 1FDH foreslog at udvalget for at øge 
intern synlighed og samarbejde skulle bestræbe sig på at have en up-date eller egentlige punkter til alle HB møder, alle 
var enige herom, 1RH følger op og er tovholder. 
 
6.  VUSHF.DK status og diskussion, skal vi fortsætte med at have egen server og email? 
Generelt stor tilfredshed med hjemmesiden. Der er ca. 100,000 besøgende pr. år. Ros og anderkendelse til 7Z og 1FDH 
for deres arbejde med hjemmesiden. Der var enighed om ikke at skifte server eller email. Det nuværende setup fungerer, 
med jævnlige sikkerhedskopier og prisen er kun ca. 300 kr. pr. år   
 
7.  Nyt fre Teleudalget (5tg) 
5TG orienterede om udvalgets arbejde. Ligesom Energistyrelsen har teleudvalget ligget meget stille under covid19. Der 
er ikke umiddelbart relevante sager under opsejling, men 5TG bemærkede de ganske store beløb der betales for 
kommercielle tjenester. 7IS orienterede om at man i Finland nu skulle søge om tilladelse til at få adgang til 1296 MHz. 
Udvalget følger nøje udviklingen omkring 1296 MHz, og vil løbende formidle information herom. Der var en større 
diskussion af båndplaner og især placering af beacons på 2,4 GHz. Der kan potentielt være en konflikt med Oscar-100. 
Endnu er det kun de nordiske lande som er rykket op på 2,4 GHz, men resten af Europa forventes at følge efter. 2TG var 
kritisk overfor beacons på 2,4 GHz, mens 5TG og 7IS mente at det var muligt at have både terrestrisk og satellit trafik i 
samme bånd. Der var enighed om at emnet skulle løftes til en diskussion i IARU snarest muligt.  
 
8.  Nyt fra Repeaterudvalget (5wu) 
5WU orienterede om udvalgets status og at man overvejede at formalisere arbejdet igennem VUSHF-udvalget for 
derved at samle aktiviteterne på samme platform. Efter et par heftige år med udbygning sf DMR nettet, er der lidt mindre 
aktivitet. VUSHF-udvalget var åbne overfor et repeaterudvalget formaliserede samarbejdet. 
 
9.  IARU update (5tg) 
5TG orienterede om at mødet stadig var planlagt til oktober, men at man arbejdede med en plan B ifald covid19 
pandemien umuliggjorde et fysisk møde. Der er ingen danske punkter på til dette møde og vi venter stadig på den 
endelige dagsorden og materiale. 
 
10. Fordeling af udvalgsposter, er der ønske om/behov for ændringer? Nye medlemmer? 
7IS ønskede at trække sig som formand og 1FDH overtager hermed (igen) formandsposten. 7IS bliver herefter  
Næstformand. 5WU bliver ansvarlig for hele tre områder: repeatere, digital voice og MGM. De øvrige poster i udvalget er 
uændrede. 5TG sidder både i VUSHF- og tele-udvalget, og sikrer dermed den gensidige repræsentation. 
 



 
 
11. Det Nordiske VUSHF møde 2022 
Danmark har ansvaret for mødet i 2022. 1FDH foreslog at vi allerede nu i god tid bestemte os for at holde det på 
Kalundborg vandrehjem efter de gode erfaringer i 2018. Udvalget tilsluttede sig dette. 
 
12. Evt. 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 

 


