
Referat fra repeater certifikats indehaver møde 

Mødet afholdtes lørdag den 24. september 2016 kl. 12.00 

i EDR's lokaler på Klokkestøbervej 11 i Odense. 
 

Det blev konstateret at mødet var lovligt indvarslet, idet invitation har været bragt i OZ juli 2016, og ved 

opslag på EDRs hjemmeside, VHF udvalgets hjemmeside og repeaterudvalgets Yahoo-gruppe 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: OZ1AHV Finn 

Referent:OZ2NML, Søren 

Formandens beretning. 

Formandens beretning 2016 

 

Hermed beretning om EDRs repeaterudvalgs virke i perioden fra 22. november 2014 til 24. 

september 2016 

 

I perioden fra sidste Repeater certifikat indehaver møde 22. november 2014 har 

repeaterudvalget haft følgende sammensætning: 

 

Region 1 Nordjylland: OZ1JEE, suppleant OZ7YD 

Region 2 Midtjylland: OZ8VO, suppleant OZ5NJ 

Region 3 Sydjylland: OZ1LN, suppleant OZ8BLR 

Region 4 Sjælland: OZ1BCG, suppleant OZ5WU 

Region 5 Hovedstaden: OZ3ACC, suppleant OZ5WU 

 

Udvalget valgte OZ1BCG som formand. 

 

Marts 2015 indtrådte OZ5WU i udvalget, da OZ3ACC valgte at stoppe. 

Maj 2016 anmodede OZ1BCG om at blive menigt medlem, og OZ5WU blev formand. 

 

 

Udvalgets arbejde i perioden fra 22. november 2014 til 24. september 2016, har været præget 

af to meget store opgaver. 

 

1. Udvalget har behandlet og anvist i alt 95 ansøgninger, 92 på 70 cm og 3 på 2m. og 

derudover papirarbejde med 4 sager omkring forstyrrelser, budget og Sverige. 

 

Disse tal omfatter ikke det arbejde og den korrespondance der vedrører den store UHF 

omlægning beskrevet under pkt. 2. 

 

Mængden af sager er den største et dansk repeaterudvalg har behandlet på et 

kalenderår. 

 



2. Udarbejdelse og implementering af ny frekvensplan for UHF repeaterne i Danmark. 

 

Grunden til at udarbejde og implementering af ny UHF repeater frekvens plan, skal 

findes i at der fra slutningen af 2014 og igennem 2015 skete en eksplosion af antal UHF 

repeatere, dette var primært drevet af ibrugtagning af DMR (Digital mobil Radio) 

teknologi blandt radioamatørerne.  

I første omgang var disse repeatere blevet tildelt kanaler i 12,5 KHz rasteren mellem de 

eksisterende gamle analog repeatere, kanaler der opstod da myndighederne for over 20 

år siden ændrede frekvens raster fra 25 KHz til 12,5 KHz.  

Den metode kunne være levedygtig, hvis alle brugere havde moderne radioer. Praksis 

viste specielt i Region Hovedstaden med rigtig mange repeatere, at der var mange 

brugere som følte sig generet af de nye digitale repeatere.  

Repeaterudvalgets medlemmer havde mange interne samtaler om hvad kan vi gøre og 

specielt hvad tør vi gøre uden at starte det helt store ramaskrig.  

Enden på de uformelle diskussioner kom på et fysisk møde i Fredericia 8. november 

2015, hvor udvalget enedes om at tage tyren ved hornene og opdele UHF repeater 

kanalerne i nogle teknologi blokke, så vi har:  

 

D-Star med 8 kanaler  

DMR Motorola med 8 kanaler  

DMR+ (Hytera) med 8 kanaler  

Analog repeatere herunder ASR med 15 kanaler 

 

 

Placeringen af de forskellige blokke, blev lagt således at antallet af repeatere der skulle 

holde flyttedag, blev begrænset mest muligt.  

Der var på forhånd sikret tilsagn til at gøre noget, fra grupperingerne omkring de 

digitale systemer og ASR gruppen i Thy, ellers ville opgaven være uløselig. 

Der blev udarbejdet en rokade plan som sikrede at fraflytterne rykkede væk inden 

tilflytterne kunne komme til.  

Fredag d. 27. november 2015 blev alle repeater certifikat indehavere med aktive 

repeatere tilskrevet pr. e-mail med information omkring planen, samme information 

blev offentliggjort i Repeaterudvalget Yahoo gruppe.  

Repeaterudvalgets plan blev modtaget meget positivt blandt certifikatindehaverne, den 

frygtede ballade udeblev.  

Der var i alt 45 UHF repeatere der skulle flyttes (23 analoge og 22 digitale), koordineret 

af udvalget.  

Rokaden skred forbløffende hurtigt frem og pr. 1. januar 2016 godt 30 dage efter 

planens offentliggørelse var i alt 21 repeatere flyttet til deres nye frekvens.  

I månederne efter flyttede de fleste af restgruppen hen på deres nye frekvenser.  

Det betyder at status på projekt UHF frekvens rokade pr. 1. juni 2016 er at der mangler 

i alt 2 analog repeatere i at alle er flyttet, dette er sket på godt et ½ år, helt på 

frivillighedens basis.  

 

På Vinter VHF dag 2016 i Ringsted, var der et informations foredrag primært rettet mod 

repeaternes brugere, det var meget glædeligt der at konstatere at faktisk alle 25-30 

tilhører var yderst positive for ændringerne, nogle sagde endda at det skulle være sket 

langt tidligere.. 

Udover disse store opgaver har udvalget taget skridt til en genoplivning af samarbejde over 

landegrænserne, denne gang med den hensigt at få formelle aftaler på plads.  

Specielt er et tæt samarbejde med vore svenske naboer kan være ønskeligt, da alt på det 

østlige Sjælland og syd vest Sverige bør være koordineret udover ”plankeværks kiggeri” på 

hinandens websider med repeater informationer.  

 



Repeaterudvalget har hen over sommeren afsendt en skrivelse med invitation til samarbejde 

med svenskerne generelt i SSA (repeater manager) og specifikt med deres koordinatorer i SM6 

og SM7. Vi har pt. fået meget positiv reaktion fra SM6 koordinatoren SM6GEV Nils og SM7 

koordinator SM7IOE Johnny, det betyder at vi nu har aftale med de vigtigste personer i 

Sverige og fremadrettet kan planlægge frekvensbenyttelsen i grænselandet mellem Danmark 

og Sverige under, men desværre ikke fået nogen reaktion fra SSA repeater maneger. 

 
 

 

2. Fremlæggelse af aktivitetsplan 2017-2018. 

business as usual 

 

3. Indkomne forslag. 

1. Repeaterudvalgets forslag 1 til møde 24-9-2016  

Tilføjelse i repeaterudvalgets kommissorium: §3, nyt stk. 5 Forslag til behandling på et repeater-

certifikat-indehavermøde skal fremsendes til udvalgets formand som e-mail og skal være modtaget 

senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslaget skal være ledsaget af en begrundelse.  

Formanden skal straks efter modtagelsen bekræfte at forslaget er modtaget.  

§3, nyt stk. 6 Repeaterudvalgets skal fremlægge alle rettidigt indsendte forslag i repeaterudvalgets 

Yahoo-gruppe senest 7 dage før mødets afholdelse.  

vedtaget 

Begrundelse til nyt stk. 5: Dette er ikke specificeret i kommissorium. Begrundelse til nyt stk. 6: 

Dette vil give deltagerne i mødet mulighed for at forberede sig før mødet.  

For at gøre det enkelt skal forslagene kun vises på repeaterudvalgets Yahoo-gruppe, hvor de 

tilmeldte brugere straks kan få e-mail om at forslagene er tilgængelige. 

Vedtaget 

 

2. Repeaterudvalgets forslag 2 til møde 24-9-2016  

Ændring af repeaterudvalgets kommissorium. I §3 stk. 3 ændres tidsfristen for offentliggørelse af 

referat fra 30 dage til 14 dage.  

Begrundelse: Med nutidens hurtige korrespondance via e-mail må det være rimeligt at et referat 

kan skrives, godkendes og offentliggøres på 14 dage. 

Vedtaget  

 

3. Repeaterudvalgets forslag 3 til møde 24-9-2016  

Ændring i repeaterudvalgets kommissorium.  

De 2 tidsfrister i § 5 stk 2 ændres fra 14 dage til 7 dage.  

Begrundelse: Med nutidens hurtige korrespondance via e-mail må det være muligt at nedsætte 

tidsfristerne 

Vedtaget. 

 

4. Repeaterudvalgets forslag 4 til møde 24-9-2016  

Ændring i repeaterudvalgets kommissorium. Tidsfrist i § 5 stk 3 ændres fra 14 dage til 7 dage.  

Begrundelse: Med nutidens hurtige korrespondance via e-mail må det være muligt at nedsætte 

tidsfristen. 

Vedtaget. 



 

5.Repeaterudvalgets forslag 5 til møde 24-9-2016 

Ændring i repeaterudvalgets kommissorium.  

§ 5 stk 4 ændres til: Besvarelsen afsendes, hvis ingen af udvalgets medlemmer inden brevets dato 

har gjort indsigelse. Kopi af frekvensanvisningen lægges på repeaterudvalgets Yahoo gruppe. 

Begrundelse: Alle medlemmer af repeaterudvalgets Yahoo gruppe vil på denne måde straks blive 

orienteret om ny frekvensanvisninger. 

Vedtaget. 

6. Forslag fra THY-gruppen til møde 24-9-2016  

Ændring af § 1 stk. 2 Udvalgets funktion er at koordinere fordeling af frekvenser til ubemandede 

amatørradio repeatere på duplexkanaler (bilag 4, skema 1 .4) og ubemandede digitale repeatere på 

simplexkanaler (bilag 4, skema1.3) Personlige hotspots er ikke omfattet i udvalgets arbejde. 

Fordelingen skal ske efter retningslinjer fra repeatercertifikatindehaverne og EDR, gældende 

bestemmelser fra telemyndighederne og båndplaner.  

Begrundelse: De ny digitale teknologier muliggør oprettelse af repeatere i simplexmode. Der bør 

fastlægges kanaler (kanalområder) til disse, i samarbejde med telemyndighed og EDR’s VHF udvalg. 

Thorvald OZ7YD begrundede Thy gruppens forslag 

Jørn OZ6TA stillede spørgsmål ang. Tetra  

Allan OZ3ACC mente man skulle spørge ENS ang. hvilke regler der gælder 

Jørn OZ6TA mente man skulle passe på hvilken frekvens man vælger til Tetra simplex mode 

OZ1DIY mener vi skal have styr på hvilke simplex der bruges rundt i landet så man ikke lægger 

Tetra på en brugt frekvens  

RPU arbejder videre med at finde optimale frekvenser  

Vedtaget  

 

4. Valg til udvalget af 5 medlemmer og suppleanter. 

Hovedstaden – Udvalgsmedlem – suppleant 

                                OZ3MAJ              OZ6TA 

Sjælland – Udvalgsmedlem – suppleant 

                           OZ5WU            OZ1BCG 

Syddanmark – Udvalgsmedlem – suppleant 

                                     OZ1LN                  OZ7YD  

Midtjylland – Udvalgsmedlem – suppleant 

                                     OZ8VO                OZ9MZ 

Nordjylland – Udvalgsmedlem - suppleant 

                             OZ1JEE                OZ8BLR 

Eventuelt. 

OZ1AHV fortalte de fremmødte at man kunne stikke hovedet ind og hente QSL kort på Qsl bureauet   efter 

mødet var slut. 

Michael OZ5WU takkede for god ro og orden og mødet var slut kl1330 

Antal fremmødte licensindehavere: 27 

Sekretæren OZ2NML Søren Poulsen 



 

Det nyvalgte repeaterudvalg afholdt efter RCI mødet et kort konstitueringsmøde. 

På dette møde blev OZ5WU valgt til formand for repeaterudvalget. 

mvh. Repeaterudvalget 

OZ1JEE – OZ1LN – OZ3MAJ – OZ5WU – OZ8VO 
Bilag: Fremmødeliste 

 
  Mødt Navn RepCall RepNavn Bemærkninger 

1 OZ1AFR Find OZ2REG Gladsaxe   

2 OZ1AHV  Finn OZ3REJ Ringsted   

3 OZ1BCG Søren OZ9REB Røret   

4 OZ1BSL Helge OZ2RED Andkær   

5 OZ1DIY Paul OZ9RLM Lemvig   

6 OZ1EIZ Richard  OZ9REF Stubbekøbing   

7 OZ1EW Niels OZ3REE Herning   

8 OZ1FAR Dan OZ3REQ Aarhus   

9 OZ1HWN Einar OZ7REX Højby Stedfortræder for OZ5X 

10 OZ1IEP Carl OZ4KAR Slagelse   

11 OZ1IIO Anker OZ9REW Boddum   

12 OZ1JEE Bjarne OZ4REN Støvring   

13 OZ1LN Lasse OZ1REF Fredericia   

14 OZ2GRE Gunnar OZ0KAR Herlev   

15 OZ2NML Søren OZ2DST  Brønderslev   

16 OZ3ACC Allan OZ3KAR Ølstykke   

17 OZ3MAJ Martin OZ2REN Raadegaard   

18 OZ4KIM Kim OZ0REE Grenaa   

19 OZ5VA Villy OZ1REV Hurup   

20 OZ5WU Michael OZ0REA Næstved   

21 OZ6TA Jørn OZ0AMG Amager   

22 OZ7AP Preben OZ8DMR Holte Stedfortræder for OZ8ABB 

23 OZ7YD Thorvald OZ9REX Hurup   

24 OZ8BLR Bo OZ0GUT Agger   

25 OZ8DD Peter Hansen OZ8DDR Århus   

26 OZ8VO Harry OZ3RED Randers   

27 OZ9MZ Jens OZ9REG Yding Stedfortræder for OZ5KM 

 

 


