
 

Så er HAM’eren nr.28 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

Det er længe siden der har været en HAM’eren udsendt og det skyldes to forhold, dels har  

jeg har været ”husvildt” i mange måneder på grund af vandskade og dels fordi min 

deltagelse som EDR HB medlem, både har drænet min tid og gode humør. Det er nu 

historie som I kan læse om på linket 

http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/02/SÅ-STEMPLER-JEG-UD.pdf  samt på 

EDR Forum så længe det ikke er druknet i efterfølgende indlæg, som ”Så stempler jeg ud –

OZ7OU”.  

Dette nummer omhandler følgende emner og informationer: 

1. Praktiske oplysninger i Indkaldelse til GF i OZ8JYL Onsdag den 22. februar 2017 kl.20:00  

2. EDR medlemsmøde den 1. marts 2017 i OZ8JYL’s lokaler kl. 19:30. 

3. Kommende foredrag og demonstration af en genial GPS stabiliseret signal generator 

4. Artikel om støjdæmpning af LED belysninger og lignede støjende ”skrammel”  

5. Kommende foredrag om hvordan man måler på støjende ”skrammel” og kontrollerer om 

den støjdæmpning man indfører virker. 

6. Løst og fast 

Ref 1. 

Praktiske oplysninger i Indkaldelse til GF i OZ8JYL Onsdag den 22. februar 2017 kl.20:00 

Kasseren OZ1FXO Hans Ove Manøe har skrevet i Indkaldelsen at kontingent opkrævningen 

er udsendt i slutningen af Januar til betaling i begyndelsen af Februar, og hvis den ikke er 

modtaget kan det skyldes at du har skiftet adresse, og du bedes kontakte ham. 

Hermed også en opfordring fra ham til at melde betalingen til PBS for at gøre det meget 

nemmere for ham.  

Under alle omstændigheder bedes du kontrollere korrekt adresse og telefonnummer i 

medlemslisten i indkaldelsen, da du måske har droppet fastnet telefonen/skiftet 

mobilnummer. Adressen/telefonnummer klubben kender fremgår også af 

indbetalingskortet/PBS-opkrævningen. Dem der ikke ønsker at have adresse og eller 

telefonnummer i medlemslisten bør jo også kontakte kasseren hvis der er sket ændringer.   

Kasseren kontaktes på kasseren@oz8jyl.dk også hvis du ikke længere ønske medlemskab 

men det er jo helt utænkeligt . 

Vi ses til en hyggelig aften på GF 2017. 

Ref 2. EDR medlemsmøde den 1. marts 2017 i OZ8JYL’s lokaler kl. 19:30. 

Det var jo faktisk undertegnede der skulle repræsentere HB på dette møde, men da jeg har 

nedlagt mit post som HB medlem, så vil det være en anden der kommer. Jeg er blevet 

http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/02/SÅ-STEMPLER-JEG-UD.pdf
mailto:kasseren@oz8jyl.dk


erstattet af OZ1DCZ Carsten. Formanden OZ1AHV Finn meddelte til HB/RM ”Som det er  

bekendt har Kurt OZ7OU valgt at bruge sine kræfter udenfor EDR hvilke jeg selvfølge kun 

kan beklage.” men det må være en skrivefejl, da jeg har fravalgt HB men bestemt ikke EDR. 

Ref 3. Kommende foredrag og demonstration af en genial GPS stabiliseret signal generator 

Jeg planlægger at holde et foredrag om denne lækre DIMS som er omtalt i HAM’eren nr. 25. 

Den omfangsrige rapport, der dog er på engelsk, findes på 

http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2016/09/Investigation-of-Leobodnar-

GPSDO.pdf men foredraget vil være på Dansk  

Ref 4. Artikel om støjdæmpning af LED belysninger og lignede støjende ”skrammel” 

På EDR hjemmeside findes en artikel om hvordan man kan støjdæmpe en af de populære 

LED loftbelysninger eller noget andet ”skrammel” der gør livet surt på de lavere HF bånd. 

http://www.edr.dk/da/content/hvordan-st%C3%B8jd%C3%A6mpes-en-led-loftlampe  

Den ligger også på http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/02/Hvordan-

støjdæmpes-en-LED-Loftlampe.pdf 

Ref 5. Kommende foredrag om hvordan man måler på støjende ”skrammel” og kontrollerer 

om den støjdæmpning man indfører virker. 

Jeg er næsten færdig med at bygge et LISN netværk som sammen med min SDR Radio 

SDRPlay giver mulighed for direkte at måle den støj som bl.a switchmode strømforsyninger 

afgiver på HF båndene. Det gælder også almindelige LED Pærer vi introducerer i 

hjemmene. Der vil være praktiske demonstrationer i det foredrag jeg påtænker at holde her 

i foråret. 

Ref 6. Løst og fast 

Da jeg i HB var både HB kontakt person og formand for antenne udvalget, havde jeg godt 

gang i et større dokument om love og lokalplaner, vedrørende amatør antenner. Selvom jeg 

nu er fratrådt disse roller, så vil jeg naturligvis gøre dette arbejde færdigt, som også vil 

indeholde en direkte vejledning hvordan man laver en ansøgning og hvad man ikke må 

skrive samt hvad man skal skrive i ansøgningen. 

73 de OZ7OU Kurt 
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