
  

Marks Amatörradioklubb 

Box 2022 

511 02  SKENE 

52’a mötet............................................ 3 
Satsning på 10 metersbandet .......... 5 
Till häst i Tranemo............................ 7 
Robert Wells behöver vår hjälp...... 8 
Goda våfflor i Pentagon................. 10 
Med Borås Tidning i bunkern ...... 13 
Nu har vi SSA-provförrättare ....... 14 

 



2 Marks Amatörradioklubb 

 M.A.R.K. 
Marks Amatör Radio Klubb 

 

Klubbstyrelse 2004Klubbstyrelse 2004Klubbstyrelse 2004Klubbstyrelse 2004    
 

Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0320/103 81 
Vice ordförande SM6KDH Arne Fjeldheim 0320/413 22 
Sekreterare SM6LKT Jan-Olof Mattsson 0320/481 29 

Vice sekreterare SM6TKY Morgan Wemanis 0320/135 47 
Kassör SM6TZL Dan Jernheden 0320/493 70 

Suppleant SM6MKZ Rickard Carlsson 0320/809 37 
Suppleant SM6TZX Christer Svensson 0340/62 51 62 

MarkMarkMarkMark----VågenVågenVågenVågen    
Organ för Marks Amatörradioklubb 

 
Redaktör och oansvarig utgivare: 

SM6LKT Jan-Olof Mattsson 
e-post: lkt@telia.com 

 
Marks Amatörradioklubb 

Box 2022 
511 02  SKENE 

Tel klubblokal: 0320/21 74 00 
Postgiro: 630 27 10 – 6 

Hemsida: www.qsl.net/sk6ba 



3 Mark-Vågen nr 41 

Femtioandra mötetFemtioandra mötetFemtioandra mötetFemtioandra mötet    

KKKK    
LUBBENS årsmöte ägde rum 
måndagen den 16/2 2004 i 
vår välbesöka klubblokal 
med 13 medlemmar närva-

rande.  

Det fina med våra möten är att det 
inte skiljer sig så mycket från år till år 
utan man med lätthet kan skriva proto-
koll genom att kopiera föregående års 
och bara ändra lite här och där. 

Årsavgifterna för 2005 blev även nu 
oförändrade, det vill säga samma sedan 
klubben bildades 1991.  

Även styrelseposternas innehavare är 
samma personer som förra året. Så även 
ansvariga för klubbsignalerna och även 
valberedningen.  

Ett radiosamband är hittills inbokat i 
år. Medlemsantalet var vid årsskiftet 
uppe i 102 medlemmar.  

I övrigt hänvisas till protokollet  
respektive årsberättelsen som alla närva-
rande fick. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

VVVV    
I har blivit tillfrågade att hjäl-
pa till med några mobila sta-
tioner på årets upplaga av, 
troligen världens största cy-

kellopp med 14 tusen deltagare.  

Detta evenemang går av stapeln hel-
gen före midsommar 2004. Deltagarna 
startar i Motala och kör söderut mot Jön-
köping och sedan rundas Vätterns syd-
spets och färden går upp mot Karlsborg 
för att runda Vätterns nordspets vid 
Askersund för vidare körning till målet i 
Motala. 

Banan bevakas av amatörradioutrus-
tade bilar som bevakar sin egen lilla del-
sträcka med att ta vara på cyklister som 
måste bryta eller behöver hjälp av något 
slag. Loppet pågår under ett helt dygn 
varför avlösare måste finnas. Ja, inte till 
cyklisterna, utan funktionärerna. Vår 
tilltänkta sträcka går vid Hökensås och i 
Tiveden, där vi ska bemanna med tre 
eller fyra bilar med en besättning av två 
operatörer i varje. 

Det är vår medlem Per/YNE som varit 
med på detta många gånger tidigare och 
som tycker det vore kul om fler från vår 
klubb kunde vara medverka. Med trans-
porten härifrån och tillbaka plus kör-
ning under loppet kan det bli uppåt ett 
hundra mil som ska avverkas. Självklart 
får vi ekonomisk ersättning för detta. 

Det låter mycket kul och en merit att 
ha varit delaktig i en av världens största 
evenemang. Får se hur det går att kom-
binera med civilt arbete, ty det tar ju 
halva fredagen i besittning. Om jag inte 
missuppfattat det hela startar loppet kl 
18.00 på fredag kväll och avslutas kl 
24.00 på lördag kväll. Men det kan jag 
ha fel i. Det är i alla fall 18—19 juni. 

Om vi blir ett tiotal operatörer från 
vår klubb kanske vi kunde dra med någ-
ra husvagnar att övernatta och vila i för 
de som inte är i tjänst. Hör gärna av er 
till mig eller Per/YNE för mer informa-
tion. 

- sm6lkt 

VätternVätternVätternVättern----rundanrundanrundanrundan    
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RRRR    
EPRESENTANTER som var 
närvarande denna kväll, 8/1 
–04, var från Hemvärnet, 
Lottakåren, FRO, FBU, Civil-

försvaret i Mark och Jan-Åke Sjökvist 
från Marks kommun samt en person från 
civilförsvarsförbundet i Västra Göta-
landsregionen. Från oss kom Hans/MLI, 
samt undertecknad som även satt där för 
FRO. 

Huvuddelen går ut på att Marks kom-
mun enligt lag skall sköta beredskapen i 
kommunen och inte hemvärnet som tidi-
gare då den militära biten inte längre är 
aktuell, utan det är mer civil beredskap 
där man skall ställa upp för sin kommun 
och hjälpa till vid behov med perso-
nal.Det gäller också inom räddnings-
tjänsten att kunna bidra med kompetens 
och personal. 

Det kan gälla vid så enkla saker som 
längre strömavbrott på grund av snö el-
ler andra oväderstyper där vi då skulle 
kunna hjälpa kommunen med samband 
och personal för att snabbt kunna få ett 
fungerande samband att hjälpa till med 
information inom kommunen och dess 
olika beredskapsgrupper som då kan 
hjälpa till på olika platser. Då räddnings-
tjänsten beräknas ha fullt upp ändå med 
hjälp till grupper ute på landsbygden ser 
dom nyttan med ett samarbete med oss 
inom Marks Radio Amatörer. Även kom-
munen ser positivt på detta och framför 
att lokal kännedomen måste bevaras så 
att folk vet vart dom skall åka ifall något 
inträffar. 

Möte hos Räddningstjänsten Möte hos Räddningstjänsten Möte hos Räddningstjänsten Möte hos Räddningstjänsten     
Det poängterades noga att det inte har 
något samband med den ”gröna sidan” 
utan det är kommunen och den civila 
sidan som behöver hjälpen och att det är 
ideellt arbete utom när något händer då 
man får betalt per timma för att ställa 
upp, det är idag en deltidsbrandmans lön 
det baseras på (idag 120:-/timma + OB). 

I förlängningen kommer det att ska-
pas resursgrupper med en sammankal-
lande i varje grupp för att på ett enkelt 
sätt få ut folk så att organisationen inte 
blir för stor. Det kommer att anordnas en 
utbildning för de som är intresserade och 
denna är på 36 timmar under ett antal 
kvällar och den är helt kostnadsfri.  

För klubbens del kan det ju inverka 
positivt med tanke på att vi idag hyr bun-
kern och att det kan bli lättare att få bi-
drag för vår verksamhet ifall vi är intres-
serade. Klubben förbinder sig inte på att 
det måste göras ett antal timmar som det 
tidigare fanns på den gröna sidan utan 
det blir endast vid behov av våra tjänster. 

Ett önskemål var även att civilförsva-
ret i Mark ville komma på studiebesök i 
bunkern och se vad vi sysslar med. 

Ytterligare träffar kommer att anord-
nas under våren men ingen bestämd da-
tum nämndes. 

Det bjöds på risgrynsgröt med smör-
gås och kaffe med kaka, och detta verka-
de uppskattas av en del som knappt hun-
nit äta tidigare under dagen.   
 

Oansvarig skrivare: Mikael/SM6VUB. 

Bolmen Fieldday 
 

Den 11—13 juni 2004 arrangeras fieldday vid Bolmen i Småland.  
Det vore trevligt med gemensam resa.  

Hör av er till Mattias/YEC eller Andreas/UNC som samordnar det hela. 
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NNNN    
U är det bara en tidsfråga 
innan alla som har klass 2 
kommer ut på HF. Själv hop-
pas jag på kraftigt ökade ra-

dioaktiviteter på alla HF band för alla 
som har möjlighet. 

Ett av mina stora intressen inom vår 
tekniska hobby har varit att studera elek-
tromagnetisk vågutbredning. Genom att 
ha någorlunda förståelse för vågutbred-
ning på de olika frekvensbanden så spar 
man både tid och kraft framför radion. 

I och med detta inlägget i Mark-
Vågen vill jag slå ett slag för det under-
bara bandet 10-meter (28-29,700 MHz) 

DX och lokalt 
10-meter är ett band som går att köra 
både DX och lokala kontakter. Det är 
också det enda HF-bandet där det finns 
möjlighet att köra FM. Visst är det roligt 
att kunna köra HF med samma ljudkvali-
tet som på 2m! Även att köra digitala 
moder med låg effekt är möjligt när ban-
det öppnar upp. 

Man brukar säga att 10-metersbandet 
är lämpat för närkontakter upp till 300 
km nattetid och för DX-kontakter dagtid, 
dock ej dagar då E-skiktet är kraftigt jo-
niserat och skärmar av F-skiktet. Det 
stämmer dock inte i alla lägen. Själv kör 
jag flera radioamatörer i Torslanda- och 
Göteborgsområdet på 29 MHz FM med 
25 watt och dipol, och det är ett avstånd 
på ca 60 km. Trots att vi nu går mot sol-
fläcksminimum så kommer det öppning-
ar på 10-meter. 

Vågutbredningsvägen för DX är på 
den sidan av jorden som har dagsljus. 
Döda zoner upp till 4000 km kan uppstå. 
Förbindelser över stora avstånd är möjli-
ga med låg effekt. Under solfläcksmini-
mum är bandet inte lika användbart för 
DX-kontakter, då endast kortvariga för-

Det våras för 10 meterDet våras för 10 meterDet våras för 10 meterDet våras för 10 meter    
bindelser på avstånd upp till 2000 km är 
möjliga genom reflektion via sporadiskt 
E-skikt. 

Bandet har i många fall VHF-karaktär 
och man kan ha kontakter via aurora 
(norrsken) och andra liknande utbred-
ningsformer. 

Plötsligt kan öppningar ske och man 
kan höra stationer från långväga platser 
för att lika plötsligt försvinna. 

Radiofyrar 
Ett sätt att hålla koll på öppningarna på 
10 meter är att lyssna på olika radiofyrar. 
Det finns en uppsjö av radiofyrar runt 
om i hela världen.  

Syftet med radiofyrarna är just att på 
ett lätt sätt kunna få indikation på vågut-
bredningsförhållandena. På frekvens 
28200 kHz finns det arton radiofyrar 
som sänder i tur och ordning. Stationsut-
rustningarna består av Kenwood TS-50 
och vertikal antenn. Uteffekten varierar 
under sändningarna mellan 100 Watt 
och 0,1 Watt. 

Varje sändande station repeterar sin 
sändning var tredje minut. Sändningen 
består av anropssignal därefter fyra föl-
jande CW-toner vardera en sekund 
långa. Hastigheten är 110 takt. 

Anropssignalen och den första tonen 
sänds med 100 Watt. De tre andra toner-
na sänds med 10W, 1W och 0,1W. 

Även om man inte är någon CW-
fantast så är det möjligt att ta dessa sänd-
ningar. De flesta stationerna har inte 
samma begynnelsebokstav i anropssigna-
len så det räcker att man listar ut den 
första bokstaven. Det finns även mjukva-
ror att ladda ner på Internet som hjälper 
till att hålla ordning på vilken radiofyr 
som sänder med hjälp av systemklockan 
på din dator. 
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Radiofyrarna har varit till stor hjälp för 
egen del på 10 meter och jag hoppas att 
de kan vara det för dig också.  

Som kanske de flesta vet så är ju 10-
meter ett bra band för lokala kontakter 
vilket ger oss alla en möjlighet att vara 
QRV även på detta band inom Mark. 
Varför inte vara QRV mobilt? Nu säljs 
det stationer som har både 2m, 70 cm 
och 10 meter i samma station. Även ren-
odlade 10- meters stationer kan man 
komma över för ett bra pris. Varför inte 
även sända M.A.R.K-bulletinen på 10-
meter! 

Repeatrar 
I Göteborg finns en repeater på 29,680 
MHz, infrekvens 29,580 MHz och med 
öppningston 1750 Hz eller 110,9 Hz. På 

samma frekvens hör man ofta Portugal 
repeatern som är bärvågsstyrd. Portugal 
repeatern brukar gå starkt till Sverige på 
dagarna och är en bra repeater att även 
köra svenskar. 

10 meter NAC 
Precis som på vissa andra band så finns 
det regelbundna tester på 10-
meter.Första torsdagen varje månad är 
det 10-meter NAC.  

CW 17:00-18:00 UTC 

SSB 18:00-19:00 UTC 

FM  19:00-20:00 UTC 
10-metersbandet är ett spännande band 
och jag ser fram emot att höra fler av er 
på 10-meter inom kort! 

73 de Andreas/SM6UNC73 de Andreas/SM6UNC73 de Andreas/SM6UNC73 de Andreas/SM6UNC    

Dygnet runt sker det CW sändningar från nedanstående platser 

4U1UN United Nations 4S7B Sri Lanka 

VE8AT Nunavut, Canada ZS6DN Pretoria, South Africa 

W6WX San Jose, California 5Z4B Kenya, Africa 

KH6WO Honolulu, Hawaii 4X6TU Tel Aviv, Israel 

ZL6B New Zeeland OH2B Espoo, Finland 

VK6RBP Australia CS3B Madeira Island 

JA2IGY MT Asama, Japan LU4AA Argentina 

RR9O Novosibirsk, Russia OA4B Peru 

VR2B Hong Kong YV5B Caracas, Venezuela 
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SSSS    
OM traditionen bjuder kör  
Tranemoryttarna årets stora 
fälttävlan runt första Maj. Så 
även denna gång. Vi blev också 

som vanligt inbjudna att hjälpa till med 
radiosambandet på denna fina tävling. 

Det är frågan om två dagar och hel-
dagar dessutom. Vi fick åka hemifrån 
redan klockan sju på morgonen och var 
inte hemma förrän sju på kvällen, båda 
dagarna. Tävlingarna varade mellan 
klockan 9.00 till 18.00 med en rast och 
några pauser däremellan. 

För första gången var det så denna 
gång att vi inte behövde ringa runt och 
be om funktionärer. Samtliga anmälde 
sig frivilligt vilket gjorde att vi var nio 
operatörer på lördag och tio på söndag. 
Tack till samtliga funktionärer. Allting 
går så mycket lättare om alla hjälps åt. 

Det fungerar nästan alltid så att för-
middagspasset sker speakeriet (nytt ord) 
från vår sambandsbuss och till eftermid-
dagspasset får vi gruppera om och sitta i 
en befintlig byggnad istället. När vi job-

Hästtävling i TranemoHästtävling i TranemoHästtävling i TranemoHästtävling i Tranemo    
bar från bussen är det endast radiofunk-
tionären och klubbens speaker närva-
rande till skillnad mot eftermiddagen då 
vi sitter i varvräkningsbyggnaden och vi 
dessutom har en fem-sex damer som 
sköter alla protokoll och uträkningar om 
hur de tävlande ligger till resultatmäs-
sigt. 

Själv blev jag förpassad till en posi-
tion jag aldrig haft tidigare, nämligen 
”starten” som även innefattar ”målet”. 
Här brukar annars ockuperas av andra 
funktionärer. Men vi brukar växla lite 
för att få alla att kunna vara var som 
helst. 

Dessvärre behagade sekreterarens 
”kalsingresår” svika. Men vår högt vär-
derade ordförande, som alltid är mån om 
personalens bästa, kom snabbt på råd 
mot detta spektakel. Han erbjöd omgåen-
de sin plats på basen i varvräknings-
byggnaden, ty där behövs varken resår, 
livrem eller hängslen… 

Det var ungefär 300 startande hästar 
under båda dagarna. Det var en del som 
fick bryta på grund av fall eller för 
många vägran. Men ingen blev allvarligt 
skadad så sjukvårdsgruppen behövde 
inte förta sig. Vi betjänade även denna 
med operatör samt vid de olika hindren. 
Allt gick helt smärtfritt. Även åskan som 
hotade att komma, gick i baklås. Där-
emot lite regn på eftermiddagen gjorde 
sitt till att dammet lade sig. 

Vi har önskemål om att få en perma-
nent antenn uppsatt på varvräknings-
byggnaden och vår högt värderade 
medarbetare i hästklubben, Sven-Erik/
KYP lovade att fixa till en enkel GP till 
nästa gång, så vi slipper att böka med 
antennuppsättning varje gång vi är där. 

 
- sm6vub (foto) 

- sm6lkt (text) 
Här vår högt värderade sambandsledare  

med sin favoriträtt. 
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NNNN    
U är det extra stora saker på 
gång inom klubben. Vi har 
blivit erbjudna att hjälpa  
radioklubben Prilex från Gö-

teborgstrakten med ett av de största pro-
jekten i västsverige, nämligen Robert 
Wells show vid Nääs slott, som i sin tur 
ligger i Tollered mellan Göteborg och 
Alingsås. 

Vårt uppdrag skulle bli att hjälpa till 
som parkeringsvakter. Det pågår för-
handlingar med arrangören om att vi om 
möjligheten finns även kunna få en liten 
rast för att se en del av konserten. Men 
resultatet från dessa förhandlingen vet vi 
inte i nuläget. 

Det beräknas komma runt fyra tusen 
bilar som ska slussas ut på gärdena så 
snabbt som möjligt. Under förutsättning-
en fint väder - inga problem. Vid regn – 
mycket stora problem. 

Varför skulle vi åta oss detta? Frågar 
man sig! Vi har ju tidigare bestämt att 
inte pyssla med något annat än just rena 
sambandsuppdrag.  

Men nu är det så att vi måste få in 

Robert Wells showRobert Wells showRobert Wells showRobert Wells show    
pengar till klubben. Vi har ju höga kost-
nader bland annat för klubblokalen. 
Detta är ett bra sätt att tjäna pengar på. 
Troligen stora pengar om man jämför 
med arbetsinsatsen. Intensivt arbete men 
under kort tid.  

Detta arrangemang sker den 1 au-
gusti. Vi kommer INTE att använda ama-
törradio, utan värdklubben håller med 
andra riggar eftersom det är många 
andra än radioamatörer som hjälper till. 
Därför blir det kommersiella riggar för 
alla inblandade. 

Självklart kommer vi att försöka sam-
åka dit i möjligaste mån, ty vi kan ju 
knappast påräkna någon reseersättning 
eftersom ersättningen baseras på antalet 
parkerade bilar.  

Ni som är intresserade att hjälpa till, 
hör gärna av er till Kenneth/MLH eller 
Hans/MLI för mer info. Tyvärr har han i 
nuläget inget mera. Det är ju några  
månader tills, så vi får säkert mer kött på 
benen framöver. 

 
- sm6lkt 

Vi är bokade att hjälpa Borås Fältrittklubb med en fälttävlan i mitten 
av september. I nuläget är detta det enda vi vet om denna tävling, 
men förmodligen kommer det att bli av samma kaliber som tidigare 
år. Även hit behövs funktionärer så anmäl er i god tid om ni vill vara 
med. Det har kommit in en del anmälan redan, men vi vet ju inte 
exakt hur många som behövs varför vi letar med ljus och lykta fram 
till tävlingsdagen. 
 

- sm6lkt 

Fälttävlan i BoråsFälttävlan i BoråsFälttävlan i BoråsFälttävlan i Borås    
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IIII    
 början av tidningen läste ni den 
infon om Vätternrundan som vi 
visste då. Alltså i början av mars. 
För att slippa skriva om alltsam-

mans igen gör jag här en resumé om vad 
som har hänt sedan sist. Det är ju fortfa-
rande ganska lång tid tills tävlingen, men 
det händer saker hela tiden. 

Vi har fått in en del anmälningar om 
intresse. Dock har dessa inte kunna lova 
bestämt. Det är ju mycket annat som 
pockar på uppmärksamhet under våren/
sommaren. En del har anmält både sig 
själva och tranportfordon, medan resten 
anmält medverkan. Dock utan lämpligt 
fordon. 

Vi har i alla fall anmält att vi kommer 
med tre fordon. Därmed inte sagt att det 
bara går åt sex personer, alltså två per 
bil. Nej, det fina vore ju om vi kunde bli 
ett 20-tal. Det gäller ju 24 timmars kör-
ning och det är inte många som klarar i 
ett svep. Om man följer trafiklagarna får 
man inte köra mer än 9 timmar per 
dygn. Under denna tid måste man ha 
minst 45 minuters rast. Denna rast får 
inte tas i rullande fordon. 

Eftersom det ska finnas tre bilar ute 
samtidigt på ”vår” sträcka, går det åt sex 
operatörer åt gången. Båda måste ha 
körkort för att kunna avlösa varandra. 
Kunde vi då vara så många att vi kunde 
ha tre sådana skift alltså 18 personer 
håller man sig inom lagen. För att här-
bärgera alla funktionärer som inte är i 
tjänst måste vi ha några husvagnar. Ni 
som har tillgång till husvagn, bil som 
kan transportera tre cyklar samt kunna 
ta tre tävlande samtidigt, har tvåmeters 
rigg i bilen och nalle, samt dessutom kan 
och vill hjälpa till, hör av er till Per/YNE, 
Hans/MLI eller mig. 

VätternVätternVätternVättern----rundan igenrundan igenrundan igenrundan igen    
Eftersom tävlingen startar på fredagkväl-
len och vi ska vara på plats ganska tidigt 
för att montera utrustning får man räk-
na med att hela fredagen går åt. Det tar 
ju även några timmar att köra härifrån 
till Hjo. Hela lördagen går åt givetvis och 
troligen en bit av söndagen också med 
efterarbetet hemma. Man räknar med att 
det blir cirka 100 mil som ska avverkas 
så bilparken som används bör vara i bra 
ordning. 

Själv har jag lagt in om semester och 
nästan fått den beviljad under tiden, allt-
så helgen FÖRE midsommarhelgen, så 
jag räknar med att ställa upp som funk-
tionär. Min husvagn står till förfogande, 
dock är jag lite osäker på om min gamla 
buss klarar de 100 milen. Å andra sidan 
kan den ju lasta fem tävlande, men det 
blir problem att ta med cyklarna då. 
Man kan ju ta ur sätena, då får man in 
cyklar, dock inga personer, så hur man 
än vänder och vrider på det blir det inte 
bra alls. 

Men det ska säkert gå att hitta några 
arbetsuppgifter för mig. Det har ingen 
misslyckats med ännu. Å andra sidan har 
jag ju redaktörsuppdraget så det kan ju 
bli riktigt kul... 

Det är ju som sagt några veckor kvar 
ännu, och det tillkommer ständigt fler 
som är intresserade. Var inte rädda att vi 
blir för många. De som vill vara med — 
får vara med. Ju fler vi blir — ju lättare 
blir det för alla. Och inte minst — ju 
roligare, ty vi kan ju grilla lite på kväl-
larna och ha det mysigt. 

 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    
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VåffelVåffelVåffelVåffel----aftonaftonaftonafton    

SSSS    
OM traditionen bjuder bjöd 
även denna gång klubben med-
lemmarna på våfflor i samband 
med ”våffeldagen”.  

Vårt eminenta värdpar Mikael/VUB 
och Elisabet/VUE fixade våfflor enligt 
”löpande-band-principen” med tre våf-
feljärn aktiva samtidigt. 

Vi var cirka 16 medlemmar som hör-
sammat kallelsen via e-post respektive 
Mark-Nätet vilket gjorde att vi blev både 
mätta och belåtna med kvällens utskänk-
ning som varade till kl. 22.00.  
Det var perfekt att få detta som kvällsmat 
när man som undertecknad jobbat sedan 
middagstid utan att få något annat i ma-
gen än smörgås. 

Våfflorna serverades med grädde och 

sylt samt naturligtvis kaffe/te/saft vilket 
var valfritt. 

Som läsarna kanske känner till vid det 
här laget har vi inom vår klubb tagit för 
vana att bjuda medlemmarna på lite 
överraskningar då och då. Till skillnad 
mot andra klubbar som hela tiden ”skin-
nar” medlemmarna så fort de visar sig. 
Vi har den inställningen att alla maskiner 
måste ha lite ”smörja” för att fungera. Så 
också ideella föreningar. 

Synd att inte fler medlemmar kom, 
men det kanske blir bjudning igen nästa 
år. Hur som helst, vi som var där tackar 
värdparet för arbetsinsatsen och den 
höga kvalitén på tilltugget. 

---- sm6vub (foto) sm6vub (foto) sm6vub (foto) sm6vub (foto)    
---- sm6lkt (text) sm6lkt (text) sm6lkt (text) sm6lkt (text)    

Mätta, glada och belåtna var just det som Nils/SEE och Sven-Olof/NIG blev.  



11 Mark-Vågen nr 41 

Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb???    
Kom gärna på någon tisdagskväll till klubblokalen. Vill du vara anonym, skicka dina 
personuppgifter: namn, adress, telefon o s v till oss—antingen via snigelpost eller  
e-post till sekreteraren.  
 
Sätt samtidigt in medlemsavgiften på vårt postgirokonto 630 27 10-6.  
 
Aktuella medlemsavgifter 2004 och 2005 är per år 120:- för hela familjen,  
40:- för ungdom (under 18 år) och 80:- för oss övriga.  
 
Man behöver inte vara radioamatör för att bli medlem i klubben. 

NNNN    
I som inte har amatörradio-
licens kanske tror att ni inte 
får köra radio. Jo, det får 
man. Visserligen inte på 

amatör-radiofrekvenserna, men det finns 
några privatradioband att tillgå som är 
helt licens- och tillståndsfria. Faktum är 
att vi ibland använder oss av dessa när vi 
är ute på radiosamband. 

I vår fagra ungdom använde vi 27 
MHz-bandet för radiosamband. Då kräv-
des det tillstånd, men det gör det inte 
längre. Bandet som sådant kan ju vara 
kul när det är konditioner. Det är ju ett 
kortvågsband, varför det kan bli rejält 
långa kontakter. Dock önskar man ju 
inte dessa fenomen när man sköter ett 
radiosamband. Då är konditionerna mer 
till fördärv med störningar och annat 
skräp som kommer in. Om jag inte är 
helt fel underrättad är det enbart FM 
som gäller numera. Förr fick man köra 
både AM och SSB. Jag tror detta är bort-
taget. 

Det har öppnats ett nytt band, 446 
MHz, där det finns åtta kanaler tillgäng-
liga. Det är FM som gäller här också, och 
det är ju ingen nackdel, ty ljudkvalitén är 
ju betydligt bättre än gamla AM. Å andra 
sidan blir ju räckvidden begränsad. På så 
höga frekvenser blir det inga långväga 

IckeIckeIckeIcke----amatörer fåramatörer fåramatörer fåramatörer får prata radio prata radio prata radio prata radio    
kontakter ändå. Man kan köpa billiga 
stationer. Jag tror det endast finns hand-
apparater. De har ofta 0,5 W uteffekt. 
Det låter inte mycket, men är fullt till-
räckligt för korta avstånd. 

Det behövs som sagt inget tillstånd, 
och man behöver ingen anropssignal 
heller. Det är bara att ”tjöta” på. Statio-
nerna är mycket billiga, från några 
hundralappar, ofta säljs de parvis. De 
ryms med lätthet i bröstfickan. Antenner-
na är av gummi och bara några cm 
långa, ibland nerfällbara och ibland inte 
ens det. De matas av små batterier, ofta 
fyra stycken typ AAA 1,5 volts (alltså den 
minsta sorten). Man vill ju gärna kunna 
använda laddningsbara celler och denna 
typ är betydligt dyrare än typ AA 1,5 volt 
så det är en fördel om apparaterna kan ta 
emot AA-celler istället. Det är ju också 
betydligt mera ström i AA-cellerna. 

Så ni medlemmar som inte har ama-
törlicens, men kanske är radiointressera-
de. Hör gärna av er till någon av oss så vi 
kan tipsa er om inköpsställen eller andra 
frågor. Ni får gärna hänga med ut på 
radiosamband och vi kan lägga upp ett 
litet ”nät” på det frekvensbandet för att 
stötta upp det hela. 

- sm6lkt 
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MMMM    
EDAN vi höll vårt årsmöte 
behagade temperaturen 
krypa under 
nollstreck-

et.Detta i kombination med 
underkylt regn gjorde att 
backen blev blankare än 
ordförandens hjässa.  

Våra bilburna medlem-
mar tog sig ner med en stil 
som liknade en nybörjarlek-
tion i bowling - ingen var 
mitt i banan. Vi har dock 
inte fått några rapporter om 
plåtskador. 

De medlemmar som gick, gjorde dock 
inte alla detta till fots, utan använde 

ÅrsmöteseftervärkarÅrsmöteseftervärkarÅrsmöteseftervärkarÅrsmöteseftervärkar    

FFFF    
ETTISDAGEN firades med att 
vår eminenta kockduo Elisabet/
VUE och Mikael/VUB fixade 
semlor dagen till ära. Eftersom 

Mikael i sitt tidigare liv har visat kun-
skaper i potatismostillredning fick han 
uppdraget att vispa grädden. 

Elisabet stod för bulldesarmering och 
tillskärning av mandelmassa, medan 
undertecknad hade fullt jobb med att 
hålla deras övertoner borta från pentryt. 

Vi hade hoppats på en välbesökt tis-
dagskväll men tyvärr var vi inte så 
många att de 30 bullar som fanns tillför-
fogande var svåra att få åtgång på.  

Vår högt värderade ordförande hade 
bokrea varvid ett par ton böcker skulle 
plockas fram i montrarna. Vid niotiden 
meddelade han oss att inte hinna komma 

SemlefrossaSemlefrossaSemlefrossaSemlefrossa    
varvid den stackars sekreteraren fick ta 
hans ranson också. Och det är inte det 
lättaste. Återstoden av bullarna fick vi ta 
med oss hem. 

Ett stort tack till värdparet som gjort 
till årlig tradition att fixa både semlor 
och våfflor när de har lovat hålla öppet 
hus under dessa dagar.  

Ni medlemmar som aldrig eller sällan 
besöker vår klubblokal (nu när vi äntli-
gen har en) får faktiskt skylla er själva. 
Det händer alltid något som är minnes-
värt som ni går miste om. Tyvärr går det 
inte alltid att rapportera allt här i tid-
ningen, det förbjuder nämligen tryckfri-
hetsförordningen. Det är bara en bråkdel 
som kommer redaktionen tillhanda. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

kroppsdelar som man normalt använder 
till helt andra ÄNDA-mål. Mikael/VUB 

bl a tog sig ner för backen 
med ett onormalt lågt slitage 
på skosulorna.  

P g a att våra normalt pålitli-
ga fotografer använde ar-
marna som motvikter, och 
mest såg ut som helikoptrar 
under en flyguppvisning, 
kunde inte händelsen doku-
menteras digitalt. 

 
Emeli Book 
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BBBB    
ORÅS TIDNING gjorde ett 
reportage om oss och bun-
kern. De skulle göra en re-
portageserie om alla nerlagda 

bunkrar i bygden. I de flesta fall rivs ju 
dessa, eller i vart fall muras igen.  

Eftersom Marks kommun inte har 
valt detta alternativ, utan istället försöka 
använda bunkern till något vettigt, det 
vill säga hyra ut den som klubblokal till 
oss, var tidningen intresserade att göra 
ett reportage om vår verksamhet. 

Fredagen 20/2 kl 9.15 var vi kom-
menderade att visa lokalerna. Klubben 
representerades av en desarmerad styrel-
se. Hade det inte varit så tidigt på mor-
gonen kunde ju Dan/TZL fått säga sitt 
via IRLP-systemet, men tidsförskjutning-
en på sex timmar gjorde ju att han sov 
gott borta i Florida när vi andra fyra blev 
avritade.  

Reportern Magnus Larsson var mäkta 
imponerad av all utrustning i form av 
luftkonditionering, dieseldrivet elverk 

Borås Tidning i PentagonBorås Tidning i PentagonBorås Tidning i PentagonBorås Tidning i Pentagon    
och dubbla toalettsystem. Men när han 
ville ta en bild med någon av oss provsit-
tande på TC blev det tvärstopp. Det gick 
under vår värdighet. 

På söndagen efteråt fanns ett reporta-
ge i BT om Borås kommuns bunker. Stor-
leksmässigt är den något större än vår. I 
två plan om totalt ca 4000 kvm och med 
cirka 300 rum. Den byggdes i början av 
1950-talet och har inte använts alls de 
senaste tio åren. Den största lokalen är så 
stor att lastbilar kan köra in. Hela härlig-
heten ska nu muras igen. Man kan ju 
bara spekulera i vad det kostade att byg-
ga densamma… 

På tisdagen fanns vårt reportage med 
i tidningen, där undertecknad för övrigt 
blivit omdöpt. Men det blir ju gärna så i 
kändispressen. 

Vi måste väl ändock hålla med om att 
vår kommuns alternativ är det bästa. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

Vi har fått ett problem!!! 
 
Klubben har en gammal fackverksmast liggande. Vi planerade att ha denna till 
någon installation, men vi fick ju betydligt finare grejor av Comvik som vi  
använder i stället. Vi har i nuläget ingen nytta av den gamla masten, som är ett  
f d vindkraftverk.  
 
Lagringsplatsen måste tömmas varför vi omgående måste bli av med masten.  
 
Den är delad i fyra stycken sexmeters sektioner och byggd av järn (rostar) med 
en plattform i toppen. Den passar väl kanske in i tät bebyggelse p g a den  
klumpiga konstruktionen, men där den inte syns går det an. Allt måste rost-
skyddas och göras i ordning före montering. Är någon intresserad att hämta 
”skiten”, stor lastbil med kran behövs, kontakta Hans/MLI för vägbeskrivning. 
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TTTT    
ACK vare att vi knutit Andreas/
UNC till klubben fick vi auto-
matiskt även en godkänd SSA-
provförrättare som på nära håll 

hjälper till med amatörradiotillstånd och 
certifikatprövning. 

Vi har ju länge efterlyst någon med 
SSA-behörighet eftersom de tillstånd som 
utfärdas av SSA är mycket billigare än de 
som PTS utfärdar. Det vore ju direkt fel 
att nyblivna amatörer ska ”skinnas” re-
dan på provstadiet. Det är ju bättre att 
satsa de pengarna på radioutrustning i 
stället. 

Egen provförrättareEgen provförrättareEgen provförrättareEgen provförrättare    
Andreas/UNC som även civilt jobbar 
med radio är på så sätt mycket kunnig 
inom detta område, har ju även möjlig-
het att kunna hålla i kurser—både radio-
tekniskt och telegrafimässigt. Dock kan 
det ju bli lite knepigt att kombinera ut-
bildning och prövning. Det får ju inte bli 
jäv i det hela. Men det går säkert att lösa. 

Vi hoppas i och med detta att kunna 
få flera godkända radioamatörer som vi 
kan knyta till klubben. 

Hör gärna av er till Andreas/UNC om 
ni undrar över något. 

- sm6lkt 

TemakvällarTemakvällarTemakvällarTemakvällar    
Tis-

dag 

Aktivitet 

1 VHF-test 

2 UHF-test 

3 Temakväll 

4 Reserv 

För att stimulera ”öppet hus” på tisdagskvällar-
na finns testkvällarna. Vi har även tänkt att re-
servera en eller två tisdagar som temakväll.   

Två tisdagkvällar reserveras för VHF och 
UHF-testerna. De övriga reserveras för olika 
teman, som är olika ämnen som är aktuella och 
intressanta.  

Detta kan vara ”Packetradio”, ”APRS”, 
”IRLP”, ”Echolink”, ”Kortvåg”, ”Mikrovågor”. 
Även bjuda in någon föreläsare är tänkt. 

Vilken tisdag som blir respektive ämne är 
inte planerat. Kolla hemsidan eller lyssna på 
söndagsnätet för mer exakt info. 

OVANLIG URSÄKT!!! 
Jag har varit verksam inom föreningslivet i över 30 år. Under årens lopp har man fått höra 
många olika ursäkter för att slippa vara med på möten, tävlingar, aktiviteter, klubbarbete osv. 
Men nu har jag hört något som slår alla rekord: ”Till Marks Amatörradioklubbs möten kan man 
inte gå eftersom man skäms att inte få göra rätt för sig när man blir bjuden på fika!!!” 
 
    Det är valfritt att skänka pengar till klubben — vi har aldrig och kommer aldrig att neka ekono-
miska bidrag. Vårt postgirokonto är mottagligt för hur mycket som helst.                    - sm6lkt 
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Radionät 
Söndagar kl. 20.30 SNT, RV 48/RU396 (= R0/Ru14) 

(reservqrg: 145.475 MHz) 

Plats: klubblokalen ”Pentagon” - ”Bunkern Assberg”, Skene 

Möten Öppet hus 
 Varje 

9 augusti helgfri 

8 november tisdagkväll 

Kl. 19.00 Kl. 18.30 

Radioaktivitet 
18-19 juni, Vätternrundan, cykellopp 

1 augusti, Robert Wells show, Nääs slott 
Månadskiftet aug/sept, Fieldday 

18-19 september, Fälttävlan i Borås 

 




