
 

 
 
       2017-04-29 

Vad händer på klubben? 

OBS! Månadsmöten första onsdagen i varje månad 
3 maj  Introduktion av klubbstationen och föredrag om antennerna och dess prestanda 
- av Bengt SM7EQL - 
Det har från tid till annan framförts önskemål från medlemmar och styrelsen om en genomgång av 
radiostationen och hur den är uppkopplad. Detta för att fler skall våga närma sig apparaterna, trycka på 
knappar, skruva på rattarna och förhoppningsvis komma i luften från klubben. Vi börjar med de olika 
delarna av radiostationen. Därefter ett kort föredrag om antennerna som vi har uppe just nu, deras skick och 
prestanda, och en avslutande diskussion om vad som bör göras för att förbättra eller komplettera dessa.  
  
7 juni  Presentation av AMPRNet  
- av Håkan SM7FLD - 
Presentation av AMPRNet, radioamatörernas eget Internet som kan ses som en gren av vår hobby med 
samhällsnytta. Håkan kommer att berätta om AMPRNet ur såväl historiskt som nutida perspektiv.   
Upplägg; Kort presentation av föredragshållaren och hans hemmaklubb SK7BQ - Vad är AMPRNet? -  
Vad använder vi det till? - Uppbyggnad - Infrastruktur - Utrustning - Frågor och diskussion. 
 

Om bygghörnan 
Det nya byggbordet är nu på plats. Henrik SM7ZFB har bidragit med benställningar helt av metall och 
Jörgen SA7JMA med såväl bordskivor som Sparringskenor, konsoler och hyllplan. Några småsaker som 
eluttag och belysning återstår att fixa till men sedan kan mätinstrumenten ställas upp, anslutas och lödkolven 
värmas.  
 

Rävjakt? 
På senaste onsdagsträffen diskuterades huruvida det fanns intresse för Radiopejlorientering, RPO under 
sommarmånaderna. En handfull medlemmar tyckte att det nog skulle vara kul och sade sig vara kapabla att 
ta sig ut i naturen på egna ben. En snabb inventering visade att det finns minst 5-6 rävsaxar i medlemmarnas 
junkboxar. Vi bestämde att genomgång av dessa kunde vara ett lämpligt kvällsprojekt för att inviga 
bygghörnan onsdagen den 10 maj. Du som har en rävsax i gömmorna, ta med den för översyn och 
upptrimning. -Kom ihåg att köpa nya batterier och ta med hörtelefon/öronsnäcka! 
 
Christer SM7SKI har meddelat att han har ett antal rävsaxar som står till förfogande. Klubbens gamla 
rävsändare blev för många år sedan stulna så några nya sådana behöver byggas. Bengt SM7EQL bygger ihop 
sändarna och Christer SM7SKI har lovat att komplettera med tids- och nycklingslogiken uppbyggd kring en 
Aduino Pro Mini eller liknande. Jämfört med förr när det gick åt en levande radiooperatör vid varje sändare 
som handnycklade sändarna var tionde minut så har det ju blivit lite enklare nu med modern elektronik - 
men springa och ta sig fram i skogen får man fortfarande göra helt själv.  
 
/Bengt SM7EQL  
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