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TEMA NUMMER OMKRING NY HF RADIO TIL KLUBBEN. 

Dette tema nummer af Nyhedsbrevet, vil udelukkende omhandle et muligt indkøb af 

ny radio til klubstationen, i et forsøg på, hele tiden at kunne tilbyde medlemmer og 

operatører et tidssvarende setup. 

Der er endnu ikke taget beslutning om noget overhoved, ikke engang at vi skal 

bruge penge på ovenstående ide, så derfor vil nedenstående være et forsøg på at 

lodde stemningen, og fornemme om vi overhoved skal bruge så mange penge på 

forbedring af klubstationen.  

________________________________________________________________________ 

 

Hvorfor en ny HF station?. 

I takt med de mange nye Digimodes, som er dukket op, og ikke mindst uden 

sidestykke det nye FT8, som er en særdels populær mode fra klubstationen, så 

er der med tiden blevet påpeget en del mangler ved vores radio. Blandt andet 

omkring filtervalg, og ”Shift” tuning af båndpasset i den valgte filterbredde, som 

desværre ikke kan opfyldes af vores ellers gode og trofaste Icom IC-756PROII. 
Denne radio er produceret første gang i 2002, og altså lang tid før der overhoved var tænkt på FT8 

mm. 

 Udover ovenstående har der fra tid til anden været ønske om at bruge frekvensområdet 60M, 

altså området omkring 5.4 MHz, som blev frigivet til Danske amatører for nogle år siden, men dette 

kan heller ikke realiseres af vores efterhånden bedagede station. 

 

Hvad findes der så af nyere muligheder?  

Det er jo et stort marked, og der er enormt mange valgmuligheder. 

Nogen kan lide Moren og andre Datteren, som man siger, og så er der jo dem 

som tager dem begge..:-) 

Men hvis vi skal pege på nogle konkrete radioer, valget kan stå imellem, så 

kommer man ikke uden om pris niveauet, og det ønsket ambitions niveau, ud 

over at skulle beslutte, om vi ønsker nyt eller brugt. 

Lige som med gamle biler, vil der altid være en fornuftig besparelse på at vælge en radio som 

allerede har været ude hos en anden bruger et par år. 

Hvis vi skal skele til niveauet på, hvad vi tidligere har benyttet, og så tænke alle de nye teknikker 

ind, så finders der stadig et stort marked omkring Kr. 10.000 - 20.000.- 

Uha, vil nogen sige, men lad os vurdere det lidt mere detaljeret. 



 

Vi må formode at vi kan sælge vores gamle station til omkring Kr. 4-5000.- Den er så 

vidt vides stadig helt i orden. 

Dette var så de første Kr. 4500.- vi kan spenderer på en ny radio. 

 

 

Hvis vi skal blive mere konkrete om valg af en 

ny station kan vi som udgangspunkt tage en 

model fra Icom som netop er udsprunget af 

vores nuværende radio, men nu med nyere 

teknikker føjet til. 

http://www.rigpix.com/icom/ic7600.htm 

En IC-7600. Produceret første gang i 2008, og handles i dag brugt til omkring 12.000.- 

Nypris var vist omkring Kr. 22.000.- 

 

En anden Icom, stor og flot, men måske ikke 

helt så topmordernet mere er topklassens IC-

7700. 

http://www.rigpix.com/icom/ic7700.htm 

Produceret første gang i 2008, og set handlet 

brugt til omkring Kr. 18.000.- 

Nypris omkring Kr. 45.000.- 

 

 

Yaesu har ikke så mange modeller i den 

ønsket prisklasse, men har en noget større 

model, lidt som ovenstående IC-7700, som 

hedder FTdx-5000. 

http://www.rigpix.com/yaesu/ftdx5000.htm 

Produceret første gang i 2009, og er kun 

sparsomt handlet brugt. Priside Kr. 18-

20.000.- 

Nypris omkring Kr. 29.000.- , og er stadig i produktion. 

Der barsles med en supermordernet, helt ny og ikke introduceret endnu, FTdx-101D. Pris? 

http://www.rigpix.com/yaesu/ftdx101d.htm 

 

Kenwood har ikke rigtig noget jeg kan få øje på som er interessant for os. 

Her tænker jeg selvfølgelig på opgraderinger og i et prisleje hvor vi kan være med. 

Der barsles med en supermordernet, helt ny og ikke introduceret endnu, TS-890S. Pris? 

http://www.rigpix.com/kenwood/ts890s.htm 

 

Ud over de 3 store spillere som nævnt ovenfor, er der naturligvis radioer som Elekraft, Flex, 

TenTec, og et hav af SDR producenter, men disse har jeg ikke i første omgang taget med i 

denne første sondering, da jeg ikke personligt har det store kendskab tl disse modeller. 

 



Men hvad med alle de individuelle ønsker? 

Nogen vil gerne have en stor skærm med farver og lys, og andre 

vurderer filtermulighederne som vigtigst. 

Andre igen vil være forberedt til Remote styring hjemmefra, og 

andre igen, vil bare have plads til fingrene, og uden for mange 

undermenuer. 

Det er derfor vigtigt, hvis denne ide begynder at tage mere form 

af et konkret oplæg til bestyrelsen, at vi får så mange ønsker som 

muligt, på bordet i den kommende tid. 

Thomas/OZ1JTE vil prøve at samle de forskellige kommentarerer. 

 

Hvor kommer pengene så fra? 

Tja, det må vi jo spørge vores kasserer om. 

Vi har tidligere holdt nogle gode loppemarkeder sammen, og det har givet 

en smule profit, så vi i dag ikke helt er uden midler. 

Vi har dog også en dyr antenne installation som koster mange penge, hver 

gang vi skal op og ordne noget, og denne installation er mindst lige så 

vigtig som en god radio. 

Så tørlægge klubkassen pga. en radio er nok heller ikke en fornuftig 

disponering. 

Ovenstående vurdering, sammenlagt med, kun en del af klubbens medlemmer er aktive ved 

klubstationen, gør at vi også må tage ansvar over for den resterende del af medlemmer, og derfor 

dele sol og vind lige, mellem IT, sociale arrangementer og så radiosporten. 

 

Summa summarum: 

Hvis du syntes disse meget foreløbige planer lyder som en god ide at gå 

videre med, så tøv ikke med at give din mening til kende, omkring du støtter 

initiativet, eller det modsatte. 

Er der mange nok der syntes om ideen, vil der kunne udformes et mere 

konkret forslag med ønsker til bestyrelsen. Så må vi se hvad de, og ikke 

mindst kasseren, siger til ideen..:-) 

 

Ideen herover kan udbygges med endnu et loppemarked/Stumpemarked, evt. med 

donationer fra medlemmerne, som forhåbentlig igen kan give endnu et bidrag til 

klubkassen, og dermed gøre udskrivningen mindre smertefuld for vores kasserer. 

 

For ikke at komme med vildfarne ideer, uden opfølgning, så er det klart, hvis ideen bliver til mere 

konkrete planer, at undertegnet naturligvis, gerne går aktivt ind i arbejdet, med både yderligere 

sonderinger, og opfølgende informationer. Dette dækker også over loppemarked aktiviteten mm. 

Som et led i denne flertrins raket. 

 

Vil nogen være med til at udvikle deres hobby? 

 

Thomas/OZ1JTE 


