jan

V1

2021-01-05

Mellandagsmeeting

jan

V2

2021-01-12

Diplomjakt

jan

V3

2021-01-19

Träffkväll utan program

jan

V4

2021-01-26

PGP kryptering: Henrik berättar
vad är Pretty Goog Privacy (PGP)
och hur den används.

feb

V5

2021-02-02

Allt möjligt, tekniskt och praktiskt
från amatörradio

feb

V6

2021-02-09

feb

V7

2021-02-16

Jörgen SM3FJF Intervjua SM6JSM
Eric
Styrelsemöte: Öppet hus för alla

feb

V8

2021-02-23

VPN med Raspberry PI

mar

V9

2021-03-02

Allt möjligt, tekniskt och praktiskt
från amatörradio

mar

V10 2021-03-09

ICOM IC 7610 - något att ha?

mar

V11 2021-03-16

Del3 i data. Innehåll lite senare

mar

V12 2021-03-23

SK3BG Årsmöte - STYRELSE

mar

V13 2021-03-30

Jörgen SM3FJF Intervjuar RM2hD
Mats

apr

V14 2021-04-06

Allt möjligt, tekniskt och praktiskt
från amatörradio

Du fixar ditt kaffe dina bullar och har
trevligt med oss andra i JITSI. Berätta gärna
om dina hårda paket som jultomten
lämnade till Dig.
Sten SM3NXS berättar om olika diplom
som vi kan erövra, Vilken är lättast att få
samt vilka är mest respektfula.
Du fixar ditt kaffe dina bullar och har
trevligt med oss andra i JITSI eller kanske
på klubben. Det finns alltid plats för
spontana presentationer och diskussioner
Henrik SA3BPE berättar oss vad är Pretty
Good Privacy, vanligen PGP. PGP är ett
program som används för att kryptera och
dekryptera e-post, texter och filer.
Christer SM3ESX leder kvällen och erbjuder
deltagarna visa, berätta om sina sena
senaste leksaker, Här kan du visa senaste
app, pryl eller annat som du har köpt från
China eller byggt själv eller bara vill dela
med dig dna kunskaper,
Jörgen SM3FJF intervjuar Eric SM6JSM som
är känt att arkivera QSL kort för SSA.
Styrelse bjuder medlemmar till öppet
styrelsemöte.
Henrik SA3BPE berättar oss vad är VPN och
hur den kan implementeras till Raspberry
PI
Christer SM3ESX leder kvällen och erbjuder
deltagarna visa, berätta om sina sena
senaste leksaker, Här kan du visa senaste
app, pryl eller annat som du har köpt från
China eller byggt själv eller bara vill dela
med dig dna kunskaper,
Markku SM3LDP berättar om egenskaper
på en midrange radio IC-7610.
Henrik SA3BPE berättar oss spännande
saker från data.
SK3BG Årsmöte. Kallelse och
Föredragningslista kommer att finnas
tillgänglig på Webben.
Jörgen SM3FJF intervjua Mats RD2M som
jobbar i Ryssland och bekant för många
som kör Contest
Christer/SM3ESX leder kvällen och
erbjuder deltagarna visa, berätta om sina
sena senaste leksaker, Här kan du visa
senaste app, pryl eller annat som du har
köpt från China eller byggt själv eller bara
vill dela med dig dna kunskaper,

apr

V15 2021-04-13

Fieldday : Vi Pimplar och kör radio
Svenska sjöar
Rävjakt - glömd sport ?????

apr

V16 2021-04-20

apr

V17 2021-04-27

maj

V18 2021-05-04

maj

V19 2021-05-11

Rävjakt - vi testar seriöst i naturen

maj

V19 2020-05-16

Portabeltest våromgång

maj

V20 2021-05-18

Mastskola: sambandssektionen
reser klubbens mast på släpet.

maj

V21 2021-05-25

maj

V22 2021-06-01

jun
jun

V23 2021-06-08
V24 2021-06-15

Jörgen SM3FJF Intervjuar en
intressant person
NAC tisdagstest på 144 MHz på
något högt ställe
DX-film
Säsongavslutning - STYRELSE

jun
jun
jul

V25 2021-06-22
V26 2021-06-29
V27 2021-07-06

Reparation och testning av
rävutrustning
Allt möjligt, tekniskt och praktiskt
från amatörradio

Fieldday: Vi tar en dags fieldday på
Klampenborg.

Christer SM3EXS berättar vad sporten går
ut.

Christer/SM3ESX leder kvällen och
erbjuder deltagarna visa , berätta om sina
sena senaste leksaker, Här kan du visa
senaste app, pryl eller annat som du har
köpt från China eller byggt själv eller bara
vill dela med dig dna kunskaper,
Du behöver inte springa i skogen men
promenera kan Du väl och rkta rävsaxen
mot räv och hitta den..
Välkommen till vårens portabeltest hos
Erik SM3EXM
Sambands sektionen visar och guidar dig
att resa klubbens hyrmastvagn. Missa inte
denna möjlighet
Jörgen SM3FJF intervjuar intressanta
personer inom amatörradio
Vi kör 2 meters test på något högt beläget
ställe.
Tord/SM3EVR visar vårens DX-film
Styrelsen arrangerar traditionsenlig
säsongavslutningen.

Vi besöker Klampenborg naturreservat som
ligger i Ljungans mynning i Svartviksfjärden
vid Essvik. Vi njuter naturen och kör radio.
Och så klar t håller vi "Corona avstånd"

