Så er HAM’eren nr.23 klar til at komme ”på gaden”.

Send indlæg til kurt@hamcom.dk

Denne gang er der 4. punkter i HAM’eren
1. Efterlysning af den person der leverede 3 små HP instrumenter til OZ8JYL onsdag d.
16.3. 2016
2. Gentagelse af info om forårs auktionen i OZ8JYL lørdag d. 2.4.2016
3. En formidabel hjemmeside om antenner af N6LF, især for vertikale antenner og et
enormt arkiv af hans artikler.
4. Lidt ny på HAM’eren hjemmeside
Ref 1. Den person som indleverede 3 små HP instrumenter vil jeg gerne i kontakt med, så
ring til 40583322 eller mail til kurt@hamcom.dk, da vi lige skal finde ud af dine intentioner
med denne indlevering.
Ref. 2. Som tidligere annonceret her (samt på OZ8JYL facebook siden, i OZ og via
repeaternyt) så er et af årets højdepunkter forårs auktionen. Skulle du ikke have bemærket
det endnu så er der resten af påskedagene og få hverdage tilbage, med at få ryddet op og
få solgt noget samt købt noget nyt til den ledige plads 
d. 1. April kl. 18.30 - 20.00 Indlevering af effekter
d. 2. April kl. 10.00 – 11.00 Indlevering af effekter
d. 2. April kl. 11.00 – 12.00 Gennemsyn af effekter
d. 2. April kl. 12.00 Auktion start med slut kl. 1x.xx
På gensyn
Ref. 3. På http://www.antennasbyn6lf.com/ finder du en fantastiks mængde artikler om
antenner skrevet af en virkelig kapacitet.
Der hvor jeg ”dumpede ind” var omkring vertikal antenner.
http://www.antennasbyn6lf.com/design_of_radial_ground_systems/
Læg også mærke til arkiverne ude i højre margen, der går tilbage til 2013. Hvad der især er
godt er at alle artikler kan downloades som pdf filer
Ref. 4 På HAM’eren hjemmeside http://www.hameren.dk er der kommer et nyt punkt der
hedder EDR synspunkter, hvor jeg har skrevet en artikel der hedder ”Et tilbageblik på EDRs
fremtid” Læs det hvis du tør 
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