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Redaktörens krönika
AG börjar det nya året idag den
1 januari med att göra några reflektioner från det gångna året.

Vår största inkomstkälla har tidigare
varit alla sambandsuppdrag vi deltagit i.
De senaste åren har dessa decimerats undan för undan. Nu är i stället vår största
inkomstkälla de kommunala bidragen.
Dessa får vi beroende på att vi också har
kostnader. För ett år sedan beslöt dåvarande årsmöte att medlemsavgifterna måste
höjas för att i viss mån kompensera annat
inkomstbortfall.
För att bespara mig mycket administrativt arbete gör jag likadant som förra året,
nämligen att INTE skicka med inbetalningskort för årsavgiften till klubben. En
del av medlemmarna har redan betalat för
2008, därför sänder jag med en liten påminnelselapp till de som ska betala. Avgifterna är 50:- för ungdomar och 120:- för
övriga. Alltså även för en hel familj. Ni
som har barn i hushållet, passa därför på
att ta med samtliga i klubben. Det är nämligen så att det kommunala bidraget baseras på antalet barn i ”rätt ålder”.
Vi har istället för andra aktiviteter passat på att utbilda oss. En andra omgång
inom Frivilliga Resurs Gruppen har utbildats och ska på sikt fasas in i den första
omgången, där vi också haft med några
deltagare. Som grädde på moset har även
vår medlem Sven/WOK utbildat sig till
ledare.
Vi har under hösten fått det glädjande
beskedet att vi under fielddayhelgen deltog
i en dansk test, där vi belade förstaplatsen i
två av klasserna.
Vi har även fått en nyårshälsning från
Staffan Kulneff, som jobbar på Radio Sjuhärad. Vi hade ju mycket samarbete med
honom på cykeltävlingarna för många år
sedan, där han var speaker.
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Under året som gått har vi inte heller nu
fått tillfälle att reparera antennparken vid
klubblokalen. Allt material som behövs är
inköpt. Det stora problemet är att göra
själva jobbet. I princip är det bara maströret som är krökt. Frågan är bara hur man
riktar ett sådant 24 meter upp i luften?
Kanske vi under vintern kan klura ut
en lösning på hur vi ska göra, och kan
utföra denna ”kvarnsten kring halsen”
under sommaren.
För att spara pengar gjorde vi ett försök
att själva trycka klubbtidningen. Det var
förra numret. Resultatet blev så bra att vi
bestämt oss för att göra likadant med denna utgåva. En idé har funnits att tidningen
skulle läggas ut på ”nätet”. Vi har dock
inte kommit på ett bra sätt ännu. Som referens kan nämnas att Borås Radioamatörer
gjort sålunda, men tydligen har något hänt
som gjort att det inte fungerar längre.
Nästa nummer blir ett jubileumsnummer, 50, med allt vad det innebär. Då måste vi göra något speciellt. Har ni några
förslag? Jag har! Hoppas att vi kan ordna
många aktiviteter under året, så vi får
mycket att skriva om.
Jag har märkt att det är många som tar
kort på våra aktiviteter. Men det är ingen
som frivilligt lämnar bilderna ifrån sig.
Efter tjat från min sida kan jag få några till
tidningen.
Det är lite märkligt när det är så lätt att
nu för tiden ta kort med digitalkamera.
Annat var det förr när det var analogt som
gällde med film och dito framkallning och
sedan kopiering av svartvita bilder. Det var
inte alltid så roligt att ställa sig i mörkrummet några timmar för att få fram bilder.
Nu är det ju en vansinnigt enkel match att
få fram bilder. Det krävs ju en dator, men
det har väl alla numera, tror jag.

- sm6lkt
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Tältning

V

I som går utbildningen inom

Frivilliga Resurs Gruppen samlades till en praktisk övning vid
brandstationen i Torestorp, onsdagskvällen den14 november. Även den
”gamla” gruppen var kallade.
Scenariot var att en storm dragit över
bygden med strömavbrott som följd. Dessutom hade ett hus brunnit ner och familjen ifråga hade förirrat sig i skogen. Vi
skulle därför upprätta radiosamband med
krisledningen i ”Bunkern” från våra två
bilar och handapparater.
Vi gjorde så att vi lät bilarna – ”den
gröne” och min buss utrustas med varsin
minirepeater så att vi med handapparater
kan länka oss via dem till basen i Skene. På
så sätt blir man inte låst vid ett fordon när
en skallgångskedja ska aktiveras. Har man
en handapparat vid varje flank och någon
mitt i, har man stor kontroll på kedjan.
Eftersom det måste till skallgång och
behovet av frivilliga insatser var stort mås-

te någon form av organisation göras. Ett
stabstält monterades snabbt upp, och med
hjälp av räddningstjänstens elverk och
starka strålkastare gick detta projekt över
förväntan. I tältet fick frivilliga anmäla sitt
intresse och efter detta kylslagna arbete
bedömdes behovet av mat stort och vi utspisades inomhus. Några av deltagarna
avdelades att sköta köket, vilket de gjorde
med bravur.
Övningen övervakades av personal
från Räddningstjänsten och leddes av
Civilförsvarsföreningen i Mark. Deltagarna i ”nya” gruppen fick mottaga sina
skyddsvästar som bevis på genomgången
utbildning. Från vår klubb deltog Dan/
TZL, Richard/MKZ, Sven/WOK, som tillika är utbildad ledare inom FRG, samt undertecknad Jan-Olof/LKT.
Från den ”gamla” gruppen anslöt även
Lars Henningsson. Hans/MLI agerade
”krisledning” i vår klubblokal ”Bunkern”
eller ”Pentagon” som benämningen är i
kommunala kretsar. De
övriga deltagarna vet jag
tyvärr inte namnen på
alla, men vi var nog närmare tjugotalet sammanlagt.
- sm6lkt

Här etablerar Dan/TZL, iförd
pannlampa, QSO med sambandsledningen i ”Bunkern”.
Självklart hade vi ”den gröne”
med på uppdraget i Torestorp.
Foto: Lars Henningsson
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RallyRally-Sprint

D

ET var riktigt trevligt att återigen, den 4 augusti, bli engagerade av Skene Motorsällskap.
Det var ju några år sedan sist.
Denna gång gällde det en så kallad Rally
Sprint. Det är en enklare variant av rally.
Det tillgår så att bilarna, i detta fallet, kör
endast en specialsträcka, där det gäller att
köra så fort som möjligt.

De tävlande kommer med sina bilar på
speciella transportfordon, mestadels släpkärror. Tiden är förbi när man körde med
tävlingsbilen både till och från tävlingen.
Risken finns ju alltid att bilen går sönder
under tävling och i sådant fall blir det ju
svårt att komma hem, ifall man inte har
något att transportera den på.

Denna sträcka är ganska kort, bara
någon kilometer och tar kanske en och en
halv minut att köra. För att det ska bli något så när utslagsgivande körs sträckan, i
detta fall, tre gånger.

Dagen börjar med besiktning, där bilen
kollas att den är säker och att rätt utrustning finns, t.ex. brandsläckare, hjälmar,
första förband och varningstrianglar. Vid
anmälan kollas att besättningen har gällande körkort och tävlingslicenser.

Bilarna som används är fullt utrustade
rallybilar, som alltså får köras på allmänna
vägar. Besättningen består av förare och
kartläsare. Till denna tävling var över 50
ekipage anmälda. Det lockar många förare
eftersom det arrangeras få tävlingar.

Därefter körs bilarna för egen maskin
upp till tävlingsdepån där genomgång om
tävlingen sker. Bilarna ställs upp till start i
nummerordning. Man ska starta med en
minuts mellanrum. Alltså hinner inte föregående bil att gå i mål innan nästa är på

Genomgång före tävling, fr v Veikko/HKD, Dan/TZL, Sven/WOK, Hans/MLI och Gunilla.
Foto: Jonny/KTO.
Mark-Vågen nr 49
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språng. Teoretiskt kan det i detta fall finnas
två bilar samtidigt ute på sträckan. Skulle
någon av bilarna krascha och bli liggande
kan det köra ihop sig rejält.
Det är bland annat därför som det måste finnas kommunikation längs banan.
Dels för säkerheten men också för att
snabbt få fram en bärgare så att tävlingen
kan fortsätta så snabbt som möjligt.
Då målet och sekretariatet är placerade
på olika ställen vill arrangören ha kommunikation här emellan. Där kommer vi också in i bilden med att överföra tidsrapportering mellan målet, speakern och anslagstavlan där ställningen presenteras för publiken.
Vi blev från början konsulterade att
endast komma med ”tre-fyra man”. Eftersom intresset för motorsport är högt, och
ett uppdämt behov av sambandstjänster
föreligger fick Hans/MLI ihop sju stycken
på listan. Ja, egentligen var det flera som
var intresserade att hjälpa till, men civilt
arbete satte stopp. Redan på morgonen
önskades flera operatörer på platser som
inte var tänkta på från början. Samtliga
våra operatörer kom därför till användning, så det var tur att vi hade överskott.
Det blev extra svettigt för de som hade
hand om tidsrapporteringen, då bilarna
kom i en strid ström varje minut, därför
dubbelbemannades denna position.
När första omgången var slut gjordes
en liten paus för rehabilitering och därefter följde ytterligare två omgångar med
middagsrast.
Vi gjorde en liten reklamkupp och önskade en bra plats för ”den gröne”. Det är
ju viktigt med marknadsföring om man vill
sälja sina tjänster eller produkter och detta
var ett gyllene tillfälle att visa vår unika
sambandsbil. Arrangören ställde upp på
detta och bilen fick en fin plats för allmän
beskådan. Det ska inte bara höras att
Marks Amatörradioklubb är igång utan
även synas. Visserligen kostar det ju en del
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att köra med bilen, men så här korta
sträckor överväger ju fördelarna.
Efter vad jag hört var arrangören mer
än nöjd med vår insats. Vi har ju radiostationer som går att lita på och dessutom
personal som kan hantera dem. Alla rapporter kom fram som de skulle och ytterligare ett uppdrag för vår personal var att
bemanna bärgaren. Vid bärgningar har
man ju mycket tid att vinna om tävlingsledningen snabbt kan få reda på när banan
är klar. Därför fick Hans/MLI ta på sig det
stora uppdraget själv. Han känner sedan
gammalt bärgaren Jack Svedberg så det var
inte svårt att anta denna utmaning. Hans
sa’ efteråt: ”-Jag kör fort ibland (!?!), men
detta var värre…”
Vid målet hade vi placerat Jonny/KTO.
Detta var inte av en slump. Jonny har tidigare kört rally och bilorientering just för
Skene MS, och tävlingsreglerna sitter fortfarande i. Det var tur, för arrangörens personal vid målet hade liten aning om hur de
skulle jobba. Det var bara för Jonny att inta
lärarrollen och tala om hur det ska gå till.
Sven-Olof/NIG har alltid en förkärlek
att vara vid starten. Spelar ingen roll om
det gäller hästtävlingar eller folkrace. Han
har ju varit involverad i motorsport i
många år och känner väl till många klubbar, funktionärer och inte minst förare.
Han har med skäggets inverkan stor pondus, och om inte detta skulle räcka så
kommer hustrun Vanja in i bilden och
leder vilsekomna förare och funktionärer
tillrätta. Med andra ord har vår personal
mycket hög status och kompetens på olika
områden.
Vid målet tjänstgjorde även Sven/WOK
och vid anslagstavlan Dan/TZL. Strategisk
punkt på banan bevakades av Veikko/HKD
och vi hade tänkt oss hustrun Gunilla vid
sjukvården. Hon jobbar på boråslasarettets
akutintag och är därför en mycket stor
tillgång att ha med i sådana här sammanhang. Dock fick våra planer ändras i sista
(Forts. på sidan 7)
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SkeneSkene-Orienteringen
RADITIONSENLIGT brukar vi
hjälpa Skene Sim & Idrottsällskap
med sin stora tävling ”Skeneorienteringen”. Så även i denna
gång, daterad 26 augusti, och vårt uppdrag var att rapportera från förvarningskontrollerna till speakern vem som var är
på upploppet. Ofta rör det sig endast om
elitklasserna, det blir inte så många att
rapportera, men å andra sidan måste det
gå snabbt ty det tar inte lång stund förrän
de dyker upp på målrakan. Då ska dessutom speakern ha hunnit analysera loppet
och berätta lite om den aktuella löparen.

T

Denna gång var det två olika förvarningskontroller vilket gjorde att vi var i
behov av två olika frekvenser, detta för att
inte kollidera meddelandena. Förvarningen
utgjordes av Dan/TZL och Sven-Olof/NIG
och själv satt jag som bas i Skene MS
klubbhus. Av erfarenhet vet vi att datorer
har en förmåga i sända ut störningar, därför valde vi 70 cm-bandet denna gång.
Detta band är inte riktigt så störningskänsligt som VHF.
(Forts. från sidan 6)

sekund. Det krävdes operatör även vid
speakern, så Gunilla fick ta denna position
i stället. Det gäller ju bara att ta emot meddelanden så det var inga problem. Som
tack för hjälpen fick hon ju se mesta möjliga av banan eftersom speakertornet är
högt beläget. Dessutom fick hon, som omväxling, maten serverad på plats. Annars
brukar det vara hon som ser till att vi övriga får mat.
Sambandskordinatorn Hans/MLI fick
figurera som ”allt-i-allo”. Han yrkade på
ersättning för slitna skosulor, men bilsektionens ekonomiske kassör avfärdade detta
krav omedelbart. Han hade att springa och
lösa diverse uppkomna problem och svara
på frågor som egentligen inte fanns några
svar på. Dessutom fick han agera matMark-Vågen nr 49

Efter ett par timmars intensivt ”passande”
var uppdraget slutfört för vår del och det
konstaterades att vårt jobb föll till belåtenhet även denna gång. Vi ser fram emot
flera liknande tävlingar där vi även kan ta
större uppdrag ty vi har ju utrustning för
betydligt längre avstånd än några hundra
meter.
Ganska lustigt är att det finns ju flera
orienteringsklubbar i bygden, men det är
ändock bara SoIS vi hjälper. Visst har vi
hjälpt både OK Mark och OK Räven, men
endast någon gång. Tydligen ordnar de
övriga sitt samband på annat sätt. Ofta kan
det ske via telefonlinje, men då är det ju
lätt för löparna att följa tråden ända in i
mål. I och för sig blir det ju rättvist i siste
änden, då alla löparna har samma fördel.
Men rent sportsligt är väl snitsling i orientering inte att föredra. Nej, radiovågor är
nog bättre.

- sm6lkt

transportör. Till stort förtret för övriga
funktionärer som inte fick någon mat utkörd. Eftersom Hans även är arbetsgivare
vet han vikten av att personalen ska trivas
och mat är en viktig ingrediens. Det sistnämnda vet han självklart av egen erfarenhet. Vi brukar ju ofta skoja med honom
om hans kulinariska aktivitet.
Med andra ord kan sägas att vår personal fick jobba i stort sett hela tiden. Denna
tävling var ju en ”övning” inför en betydligt större tävling nästa år, och det var naturligtvis bra att peka på saker som kan
förbättras till nästa gång, och det var ju det
som var meningen. Då krävs det betydligt
fler funktionärer.
- sm6lkt
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Till våra
medlemmar...
Kallelse till årsmöte

Måndagen den
4 februari 2008
kl. 19.00 i
klubblokalen.

Välkomna!!!
(Vi bju’r på fika’t)
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Dagordning
1

Mötets öppnande

2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

4

Uppläsning av dagordning samt fråga om godkännande

5

Inval av nya medlemmar

6

Val av ordförande och sekreterare för mötet

7

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet

8

Uppläsning av protokoll fört vid föreningsmöte 2007-11-12 samt fråga om
godkännande

9

Föredragning av styrelsens årsberättelse samt resultat– och balansräkning för
det senaste verksamhetsåret

10

Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste räkenskapsåret

11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12

Fastställande av medlemsavgifter (2009)

13

Val av styrelse, ordinarie funktionärer och revisorer för en tid av ett (1) år.
Vid val av revisor och suppleant får inte styrelsens ledamöter delta

14

Övriga val som styrelsen hänskjutit till årsmötet

15

Val av valberedning inför nästa årsmöte

16

Motioner

17

Kommande arrangemang

18

Rapporter

19

Övriga frågor

20

Mötets avslutning
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HjärtHjärt- Lung Räddning

H

ÖSTEN har varit en kursintensiv
tid för våra deltagare i Frivilliga
Resurs Gruppen. Onsdagen 21
november hade vi kallats till
brandstationen i Skene för utbildning i
Hjärt/Lung-räddning, populärt förkortat
”HLR”.
Brandmannen och tillika undersköterskan med inriktning på akutsjukvård Henrik Larsson fick förmedla sina kunskaper
inom gebitet.
Kvällen började med att titta på en film
med kända skådespelare som
fick hjärtstopp.
Därefter blev vi
kommenderade
till motionshallen
där fem dockor
utplacerats på
golvet. Henrik
visade oss först
hur man gör HLR
och sedan fick vi
öva själva.

hjärnan som är mycket känslig för syrebrist.
Inblåsningarna leder till att syre kommer in i lungorna. Larm till 112 måste ske
snabbt och man håller på med HLR tills
ambulans kommer. För att få igång hjärtat
krävs ”hjärtdefibrillator”, alltså en hög
strömstöt, vilket finns i bl a ambulanser.
Vi övade oavbrutet i fem minuter med
HLR och det tog på krafterna. Hade det
varit skarpt läge hade även stressen gjort
sitt till. Takten ska vara så hög att man
hinner med
30/2/30/2 per
minut, alltså
måste det gå undan rejält. Man
får i detta läge
ALDRIG GE UPP.
Det räcker med
ett par minuters
syrebrist i hjärnan för att den
ska få bestående
skador.

Första åtgärEftersom risken
den om man hitfinns att något
tar en person
revben knäcks får
liggande är att
man inte ta till
Sven/WOK praktiserar hjärt-lung-räddning på en docka.
undersöka. Dels
mer våld än nöFoto: Dan/TZL.
själva skadeplatden kräver. Om
sen. Där kanske finns t.ex. strömförande
det gäller barn får man vara försiktigare
ledningar eller brännbart material. Det
än om det är en person lika välväxt som
gäller att fixa en skyddad ”arbets-plats”
undertecknad.
när man ska rädda liv. Därefter undersöNär vi övat på detta visade Henrik oss
ker man ”patienten”. Kollar andning och
hur
man gör när någon person sätter nåpuls. Om dessa kriterier är uppfyllda läggot
i
halsen. Då tillgrips ”Heimlich manöger man personen i framstupa sidoläge, så
ver”.
Den går ut på att man ställer sig bakatt luftvägarna blir fria.
om patienten och med knuten hand tryckOm inte, måste HLR tillgripas. Man
er till i mellangärdet, alltså i höjd med nabörjar med 30 hjärtkompressioner och
veln. Den luft som finns i lungorna, mellan
därefter 2 inblåsningar. Hjärtat lär inte
stoppet och mellangärdet, gör att stoppet
starta av detta, utan kompressionerna gör
att blodet pressas ut i kroppen och når
(Forts. på sidan 14)
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Jotan

D

ET är många år sedan vi hjälpte
till med radio hos Horreds
Scoutkår. I och för sig har dessa
legat lågt så de har inte behövt
vår hjälp. Men nu har en ny generation
scouter växt upp och ledarna beslöt sig för
att starta verksamheten på nytt. De har
även haft lite problem med huset. Ägarna
hade för avsikt att riva huset för en eventuell utbyggnad av snickerifabriken. Dock
har det inte blivit så, samtidigt som en av
ägarna är scout.
Vi kontaktades i god tid och vi fick ihop
en rejäl stab med funktionärer. Inte mindre än 12 radioamatörer kom att besöka oss
på lördagen den 20 oktober. Själva Jotan
börjar redan på fredagen och pågår även
på söndag. Nytt för i år var även JOTI, vilket innebär ”chat” via internet.

Hela huset blev fullt av aktiviteter. Ett
rum på övervåningen hade reserverats
som datarum, där mellan 5 och 10 datorer
var uppkopplade till Internet. De två andra
rummen huserade vi i. Vi hade stationer
för kortvåg, VHF och APRS samt Echolink
via vår repeater. Dessutom en telegrafiövningsdator för de som var hugade att prova på detta med ”korta och långa”.I husets
undervåning stöpte man ljus. Lunchen
bestod av kokt korv utomhus. Uppskattningsvis var det nog ett hundratal ungdomar som kom och gick under dagen.
Kortvågsdelen bestod av Yaesu FT-757
och en trådantenn. Denna sköttes mest av
Roland/EHP och Bernt/EVE som ju är
mycket kompetenta när det gäller kortvåg.
Självklart fick scouterna säga sitt till motsvarande i de kontaktade länderna. Kondi-

Bernt/EVE var en av flera skickliga operatörer vid Jotan.
Här instrueras några flickor att prata engelska med en utländsk Jota-station.
Mark-Vågen nr 49
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tionerna var inte de bästa och dessutom
var det mycket störningar, kanske beroende på det stora antal datorer som fanns i
närheten. Eller möjligen från snickerifabrikens maskiner. Vi hade ju hängt upp dipolantennen från dess skorsten, rakt över
fabriken till ett träd på andra sidan.
Själv tog jag med min stationära APRSutrustning som består av IC-2E, TNC-Kam
och laptop från Compaq. Antennen fick
utgöras av en HB9CV. Jag räknade med att
kunna nå med denna till BA-BBS i Skene
och till VUB’s BBS i Fritsla. Detta lyckades i
början, men efter några timmar försvann
alla stationerna på skärmen. Trodde att
några ungdomar knappat någonstans så
det hela låst sig. Omstart hjälpte inte. Fick
kontakta Mikael/VUB och kolla om allt
stod rätt till. ”Jodå, allt under kontroll”.
Då slog mig tanken – sabotage – gick ut
och kollade antennkablarna. Någon hade
dragit loss ena koaxkabeln, vilket var orsaken. Därefter var det full fart igen. Tills
man ånyo började sända mot repeatrarna i

Mark, Borås och Göteborg. Frekvenserna
är ju ganska nära vilket gjorde att stationerna störde ut varandra.
VHF-delen sköttes av Dan/TZL med
viss avlösning av Fredrik/TBJ och Sven/
WOK. Några hams som besökte oss passade även på att köra några QSO, och här
märktes bland annat Hans/MLI, Karl-Erik/
ICD, Morgan/TKY, Jonny/KTO, Rickard/
MKZ och Dennis/USS. Vi fick även sju nya
medlemmar till klubben. Mer kanske det
blir. Vi sådde väl något frö bland scouterna.
Vi var på plats redan vid 11-tiden för
att rigga upp materielen. Operatörerna
kom att tjänstgöra i olika skift beroende på
olika orsaker, men vid 12-tiden var vi i
gång. Vi höll på till 21-tiden för att därefter plocka ner allt i mörkret, så vid 22tiden lämnade vi Horred bakom oss. Vi
hade även med oss terrängbilen för demonstration, men denna var mest intressant för papporna. Scouterna tyckte inte
den var alls rolig.

Jamboree över Internet — JOTI intresserade många scouter.
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Samtidigt som denna aktivitet pågick skulle vi även checka in på FROSSA. Det är en
ny variant, likt den gamla KRIS – Kreativt
Radiosamband I Sverige – som vi försökt
deltaga ett par gånger årligen. Nu har FRO
tillsammans med SSA startat detta projekt,
och vi önskades deltaga från vår klubb.
Långt omsider fick vi kontakt med centralen i Borås telefonledes, med svaret att
”ja, då får vi väl sätta på radion då!”. Det
blev ju ett par QSO mobilt och från bas,
men man ska väl inte behöva ringa till
centralen först, och efter flera timmars
väntan.
Dessutom är det ganska meningslöst att
utlysa rikstäckande sambandsövningar
samtidigt med Jotan, men framför allt inte
passa de frekvenser som utlysts. Inte konstigt att övningarna spårar ur.
Första året vi var med i KRIS körde jag
själv från klubblokalen på 80 meter och
med batteridrift. Det sistnämnda var inget
krav, men jag ansåg ändå att ska man öva
krissamband måste det ske utan yttre
ström. Det tog några timmar innan jag

gavs tillfälle att komma emellan. Det var ju
många stationer som skulle kontakta centralen i Stockholm.
Året efter beslöts att man inte skulle
kontakta centralen i Stockholm, utan istället lokala stationer utspridda i landet. Vi
skulle kontakta länscentralen i Göteborg.
Det fanns ett schema på olika frekvenser
och bland annat VHF kunde användas.
Sunda förnuftet säger att man inte ska
köra via repeater – det måste ju vara direkt
– och helst med batteridrift. Vi förutsätter
ju att ingen ström finns att tillgå vid en
kris.
Dock var det ingen som svarade på
direktkanalen. Orsaken var att operatören
hade fullt jobb med att prata – via repeaterna. Alltså var även denna övning helt
meningslös. Självklart hade man från ledningen kommit på att deltagande stationer
helst ska köra med batteridrift och direktfrekvens, men som sagt, få övriga att fatta
vitsen var i stort sett omöjligt.

- sm6lkt

Träna telegrafi var också mycket intressant bland scouterna.
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(Forts. från sidan 10)

förhoppningsvis flyger upp. Om det gäller
småbarn kan man i stället lyfta upp barnet
i fötterna, hängande upp-och-ner och
dunka i ryggen.
Är man ensam och satt i halsen finns
endast ett botemedel—kasta sig med ryggen före i en vägg. Förhoppningsvis lossnar stoppet.
Efter denna kurskväll kan man dra
slutsatsen att det absolut viktigaste för ett
liv är FRIA LUFTVÄGAR. Får man inte luft,
dör man, så enkelt är det.

Påminnelse
Glöm ej bort att betala in medlemsavgiften till klubben FÖRE februari
månads utgång. Det går bra att
göra detta på årsmötet.
Avgifter 2008:
50:- för ungdomar
120:- för övriga,
även för en hel familj.

- sm6lkt

En god fortsättning på
det nya året tillönskas
alla våra läsare.

Temakvällar
Tisdag

Aktivitet

Tisdag

Aktivitet

1

VHF-test

3

Telegrafikurs

2

UHF-test

4

Telegrafikurs
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Årsmöte
Årsmöte 4 februari, kl. 19.00 i klubblokalen.
Vi bju’r på fikat.

Radionät
Söndagar kl. 20.30 SNT, RV 48/RU396 (= R0/Ru14)
(reservqrg: 145.475 MHz)

Möten

Öppet hus

Årsmöte 4 februari

Varje

12 maj

helgfri

11 augusti

tisdagkväll

Kl. 19.00

Kl. 18.30

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