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Vad händer på klubben? 

 

Ny bygghörna 
Sedan några månader tillbaka pågår storstädning i klubblokalen. Mycket gammalt skrot som någon ekorre 
samlat på sig har städats ut ur garderoberna och körts till elektronikåtervinningen. I radiorummet har en av 
operatörsplatserna möblerats om till bygghörna. Åtta sortimentskåp med diverse småkomponenter har hängts 
upp på väggen och i dagarna kommer ett nytt byggbord på plats liksom instrumenthyllor. Tanken är att vi 
genom små väl avgränsade kvällsprojekt där alla kan vara med skall försöka vrida över fokus lite mer på 
radio och mindre på fikasnack och kakor framöver.  
 
I gömmorna hittades en hel del mätinstrument, verktyg och en stor samling elektronikkomponenter som 
förhoppningsvis kan komma till bättre nytta än att ständigt vara nedpackade i papplådor och påsar. Med 
projektet arbetar Henrik SM7ZFB (sammanhållande), Dag SM7IPB, Bengt SM7EQL och Örjan SM7XCO. 
 

Månadsmöten igen 
Den nyvalda styrelsen har haft sitt första styrelsemöte. Bl a bestämdes att återinföra kallade månadsmöten 
med tema. Undertecknad Bengt SM7EQL har tagit på sig att tills vidare vara ansvarig för detta och kommer 
att se till att första onsdagen i varje månad viks åt annat än nämnda kaffesnack. 
 
Vi börjar redan onsdagen den 3 maj med föredrag i något intressant ämne. Exakt vad detta kommer att 
handla om meddelas senare. Du som kan tänka dig att bidra som föredragshållare framöver hör av dig till 
undertecknad via sm7eql@sk7ce.se. Det finns ett antal månader till hösten också som skall fyllas med 
aktiviteter.  
 

Klubbstationen 
Styrelsen har uttalat önskemål om att en introduktionskurs i hur radiostationen skall användas anordnas. 
Närmast handlar det om att visa hur antennerna kopplas in och hur apparaterna är ihopkopplade med 
kringutrustningen. Lämpligen kan  första onsdagen i juni vikas åt detta tillsammans med föredrag om olika 
typer av antenner och vad man kan förvänta sig av dessa.     
     
I skrivande stund fungerar den gamla 10-15-20 m Yagin och 80 m dipolen liksom 2 m antennen. Aktiviteten 
från klubbstationen har det senaste halvåret ökat en aning. Förutom att aktivitetstesten på 2 m körs 
regelbundet så förekommer nu även viss kortvågstrafik, t o m på telegrafi.  
 
 
/Bengt SM7EQL  
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