
 

Så er HAM’eren nr.22 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

Som tiden dog flyver … Så er der igen stof at berette om 

1. En mere uddybende beskrivelse af EDR foredraget d.27.4.2016 kl. 20:00 af 

OZ1RH Palle om remote styring af amatør radio station. 

2. Der er referat fra generalforsamling d. 24.2.2016 på OZ8JYL hjemmesiden 

3. Der er referat fra bestyrelsesmødet d. 14.3.2016 på OZ8JYL hjemmesiden 

4. Forårs auktionen d. 2.4.2016 

5. Detaljer fra udvalgsmødet d. 14.3.2016 

6. Løst og fast 

Ref. 1. Da ikke alle får OZ har jeg sakset fra OZ følgende beskrivelse af foredraget 

 

Det bliver en rigtig god aften så slut op om dette møde 



Ref. 2 På OZ8JYL’s nye og flotte hjemmeside http://oz8jyl.dk er der netop frigivet referat fra 

generalforsamlingen 24.2.2016. Af interesse for HAM’eren’s redaktion er der to emner som 

vil blive kommenteret under næste punkt. Det er responsen fra bestyrelsen omkring 

HAM’eren hvor man bad om betænkningstid og lidt klubbens Facebook side.   

Jo for resten en ting mere: At jeg ikke blev valgt som formand er jeg da ikke skuffet over, 

snarest lettet  Tillykke til Bjarne med valget. 

Ref. 3 Referatet fra bestyrelsesmødet d.14.3.2016 (og ikke 16.3.2016 som angivet )ligger 

ligeledes på hjemmesiden. 

Forinden dette bestyrelses møde har jeg jo meddelt at jeg sletter al reference til OZ8JYL 

inkl. logo, så nu fremstår bare et billede af EDR medlemsnålen som jeg er stolt af at bære    

Jeg referer her til hvad bestyrelsen svarer: 

 4. HAMeren er uden for bestyrelsens virke, men vil gerne gøre brug af denne til at 

udsende information til vores medlemmer i det omfang dette skønnes nødvendig. 

Og ellers må redaktionen bag HAMeren indhente sit nyhedsstof som andre 

frivillige aviser. Det må helt klart være medlemmernes interesse at nyhedsstof 

formidles på bedste vis uanset om der er tale om HAMeren eller Repeaternyt om 

mandagen. 

Super godt svar, jeg glæder mig til et godt samarbejde. Min beslutning om den ændrede 

profilering har givet medvirket til dette svar. 

Vedrørende OZ8JYL facebook siden skrives der i referatet at: 

Facebook siden er også vendt i denne sammenhæng, bestyrelsen har ingen aktier 

i denne side, men vil opfordre medlemmernes OZ8JYL Facebook profil opdateres 

med et sæt etiske regler som et minimum, således at vi kan have en sober og 

konstruktiv side som alle kan være bekendt, hvis man har interesse i at denne 

skal have relation til EDR Aalborg. 

Her tror jeg desværre at der er behov for endnu en overvejelse i bestyrelsen. 

Facebook siden er en offentlig facebook side, og vil blive opfattet som EDR Aalborg 

afdelingens officielle facebookside, og der er den væsensforskel i forhold til HAM’eren, i 

sin oprindelige udgave, at den var i en lukket distribution.  

Der er et sæt facebook spilleregler der skal overholdes, og det falder tilbage på klubben, da 

facebooksiden bærer klubbens identitet. Det er ikke nok med at definere den som 

medlemmernes facebook side og opfordre til et sæt etiske regler. 

Det har jo kørt superfint indtil nu, men siden bestyrelsen havde møde har ”gadens 

parlament” invaderet facebook siden.  

Min rolle som dirigent ved EDR medlemsmødet d. 16.3.2016 udvirkede en sand shit storm, 

fordi jeg blot meddelte at mødet, ifølge vedtægterne, kun var for medlemmer af EDR, og 

dernæst overlod til den enkelte at tage konsekvensen heraf eller ikke.  

Indtil nu set af 67 personer med 41 kommentarer. 

 Min ”yndlings fjende” i Skals fører klart med opfordring til eksklusion af mig, hvis han 

havde magten, med mere.   

Hvor er det ærgerligt at sådanne tilstande har fundet vej til denne OZ8JYL facebook side og 

jeg føler ikke jeg er ansvarlig for denne udvikling.    

 

  

http://oz8jyl.dk/


 Ref. 4. vedrørende forårs auktionen d. 2.4.2016 har jeg også sakset fra OZ 

 

Dette er årets store festdag for mange så vel mødt. 

Ref. 5. Detaljer fra udvalgsmødet d. 14.3.2016 

Vi havde et super godt udvalgsmøde i rigtig god stemning og i de tre udvalg jeg er med i 

havde vi forberedt os til mødet og havde oplæg med. 

Det skal naturligvis ikke misforstås således at de andre ikke var tilsvarende forberedt. 

Især omkring foredrags udvalget havde vi en lang liste over mulige 15 minutters foredrag 

som bliver oplistet nedenstående. Vi var enige om at prøve at afholde disse fra kl. 19.15 til 

19.30 hvorefter der er kaffe og snak. Hvis emnet egner sig, så vil indlægsholderen i ental 

eller flertal forsætte med demonstrationer/diskussioner i byggelokalet efter kaffen. 

Møderne indtil auktionen er afhold, er forbeholdt forberedelser til auktionen, og dernæst 

begynder vi på at plotte disse foredrag ind i mødekalenderen.  

Kig listen igennem og kom frit frem med andre forslag og prøv også at melde tilbage hvilke 

af disse der har jeres interesse. Husk det er den liste vi vil vælge ud fra og det vil ikke være 

hver gang der afholdes 15 minutters foredrag, der skal også være nogle dage hvor vi bare 

hygger os. 

NB. ! På dette møde var der også en diskussion om at få ryddet op i kælderen, gerne på en 

lørdag og om muligt inden auktionen. Det er muligt der kunne komme en opfordring på 

repeater nyt.  

   Disse mini foredrag emner er listet nedestående i tilfældig ordenorientering 

1. Hvorfor er en modstand, en spole og kondensator også med et indhold af de to andre komponenter       

2. Indlæg om det gratis logprogram Log4om 

3. Design af smalbånd krystalfiltre f.eks. med 13MHz krystaller leveret kvit og frit af OZ7OU 

4. Design ag båndpas og lavpas filtre baseret på gratis software fra Tonnesoft 

5. Design af båndpas filtre for high power sendere a.h.t. multibånd drift af flere fieldday sendere 

6. Design af DDS VFO og styring via PC/Arduino etc. 

7. Arduino begynder guide (flere afsnit) 

8. Forklaring om Smith Kortet for normalt begavede  



9. Måling med klubbens DG8SAQ VNWA (flere afsnit) Antenner, Impedanser, frekvensstabilitet af 

oscillatorer, kalibrering af AM FM modulation metre, RCL meter på valgt frekvens op til 1,3GHz 

10. Brug af klubbens Antenne Analyzer Rig-Expert 1400 og den tilhørende software 

11. Design af Delta Loop antenne med reflektor 

12. Hjemmelavede QSL kort 

13. Brug af Logbook of the World 

14. Hvordan bruger du QSL bureau via klubben 

15. Brug af impedans og Smith kort programmet ZPlots fra AC6LA 

16. Forskellen mellem definitionerne af Return Loss og Reflektions koefficient 

17. Hvad er dB for noget 

18. Brug af gratis programmet NEC4all til simulering af antenner 

19. Brug af programmet RadioMobile til visualisering af radio dækning mellem dig og ”alle de andre”  

Ref. 6. Løst og fast 

Der er fra OZ2NML Søren Poulsen og OZ2PI NC Holm, i forbindelse med Fieldday d. 3-4 

september, opfordring til en antennedag inden sommerferien, for at teste og måle på Field 

Day antenne grejet. Er der noget der vil være med til dette så drop en mail på 

contest@oz8jyl.dk  

Selv om du har D licens så er der plads til alle og det kan det være interessant at deltage, 

og som Søren skriver andet steds, så eksisterer risikoen for at man kan lære noget. 

Fieldday weekend’er er en fed oplevelse med masser af radiosnak og hygge. 

Best 73 de OZ7OU Kurt 

mailto:contest@oz8jyl.dk

