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Fyrtioåttonde mötet
LEV ett årsmöte. Det första i
Pentagon. Det kom inte så
många medlemmar som vanligt. Kanske beroende på att vi
inte mutade med mat denna gång, utan
enbart med lite fika.

B

Däremot var det trevligare att kunna
välja in tre nya medlemmar i klubben.
I övrigt bestod programmet av sedvanliga årsmötesförhandlingar. När det gäller
valen blev det omval på samtliga poster.
Det kan bara tyda på två saker—antingen
har förra styrelsen gjort ett gott arbete,
eller också att ingen annan vill ha någon
post att besätta.
Vi beslöt att medlemsavgifterna ska
vara oförändrade även under 2004. De
har så varit sedan klubben bildades 1991.
Vi har endast två inbokade aktiviteter—radiosamband båda - i Tranemo och
Hajom. Men vi tror att det under året
kommer fler, fast dagarna är inte fastställda ännu.

Vi kommer att arrangera en resa till SSA’s
årsmöte i Göteborg i slutet av april. Det
blir flera olika möten under tiden, bland
annat IRLP där upphovsmannen från
Kanada kommer. Det kan ju vara extra
intressant för oss att närvara eftersom vi
var pionjärer i Sverige med IRLP-systemet.
Vi kommer under våren att byta
anropssignalen på repeatern. Det är direktiv från SSA och callet blir SK6BA/R.
Det framkom att vi kanske behöver
revidera våra stadgar. Eftersom en stadgeändring inte går att göra hur som helst får
vi ”fila” på förslaget under året. För att
ändra dem måste det vara två på varandra
följande möten med ett visst antal medlemmar närvarande, varav det ena måste
vara ett årsmöte. Dessutom krävs en skriftlig motion till detta årsmötet.
Vi beslöt även att höja den milersättning vi tar ut vid sambandsuppdrag till
den statliga skattefria normen.
-sm6lkt

Vem håller i ”Öppet hus”?
Vem som har ”vakten” kan du se på listan på vår hemsida.
Om du skulle känna för att göra en
insats som ”vakt” anmäl ditt intresse på
almanackan i lokalen.
För några år sedan var det ju flera
som ville att vi skulle ha en klubblokal.
Nu när vi har en, kom gärna och hjälp
till att sköta den.

Som det har varit senaste halvåret har det
i stort sett varit samma folk som får göra
allting annat i klubben. Och det var ju
inte meningen. Vi skulle ju hjälpas åt—
alla medlemmarna.
Vi har endast två uppsättningar med
nycklar, men det räcker gott och väl till.
Det går bra att låna dem vid behov. Den
ena uppsättningen finns i Skene Bokhandel och där är ju öppet nästan alltid.

Meddela oss om du ändrat adress,
telefon eller e-postadress!
Mark-Vågen nr 38
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Våffelkalas i Pentagon
ISDAGEN den 25 mars höll vi
ett litet extra piffigt öppet hus i
vår klubblokal. Vi bjöd medlemmarna på våfflor med sylt
och grädde på hemlagat recept.

T

Det blev en välbesökt afton och alla
verkade trivas med detta arrangemang
som hädanefter kommer att bli en tradition. Vet inte om detta beror på vår ärrade ordförandes skull då han instiftade ett
försök att se hur många våfflor man kunde sätta i sig. Ett sus gick i alla fall genom
lokalen då han helt plötsligt sade att han
var mätt. Detta var ett uttryck vi aldrig
hört förut så det tog ett tag innan chocken släppte och vi förstod att han menade
allvar.
Så detta kan väl bara tolkas som att
alla blev mätta och belåtna. Det var ca:
25-tal medlemmar som kom och det är
alltid skoj för de som arrangerar detta att
uppslutningen blir stor.

Klubben tackar därför SM6VUB och
SM6VUE samt Pernilla Wemanis för
denna trevliga afton.
Besökande medlemmar var:SM6KDH
med familj, SM6TKY med familj,
SM6MLI, SM6TZL, SM6SEE, Ralf/
DL1GRQ (oj Tysklandsbesök), SM6SXH
med familj, SM6MKZ och SM6MKQ,
SM6SMX med familj, samt vi som höll i
det hela, SM6VUB och SM6VUE med
övertoner.

Ingen officiell kallelse
Någon sedvanlig kallelse till alla medlemmar hanns inte med, utan det fick
duga att meddela på söndagsnätet respektive via internet.
Så till alla er som missade detta, får
delvis skylla er själva lite grann. Vår
klubb är ju känd för att hitta på upptåg
utan längre tids förvarning.

- sm6vub

Studiebesök hos SP
Lördagen 20 september 2003 är det officiellt studiebesök hos Sveriges Provnings– och
Forskningsinstitut i Borås. Alltså inget speciellt arrangemang för oss, utan det är öppet
för allmänheten på nästan alla avdelningar. Tid: mellan kl. 10.00 — 14.00. Vår medlem
Mikael/VUB som jobbar där kommer att visa och köra krockbanan. Det behövs ingen
formell anmälan till SP. Hör gärna av er på nätet så kan vi åka gemensamt. .

Hur blir man medlem i klubben?
Enklast möjliga. Sänd in aktuell medlemsavgift till vårt postgirokonto 630 27 10-6.
Skriv dina personuppgifter på talongen, eller sänd dem separat via e-post till sekreteraren eller vanligt brev till klubbens adress.
Ett alternativ är att lämna avgiften och personuppgiften till någon i styrelsen för
vidare befordran till sekreteraren. Årsavgiften är f n 120:- för hela familjen (samma
adress), 40:- för ungdomar (under 18 år) och 80:- för övriga.
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Utlandsbesök i Mark
I hade fint besök hos oss
under sista helgen i april.
Upphovsmannen till IRLPsystemet Dave/VE7LTD från
Kanada önskade besöka den första
”fastlandsnoden” i Europa.

V

Vi visade vår verksamhet, både i
klubblokal och repeaterplatsen och ordnade även ett studiebesök i Grimeton.
Som minne av oss överlämnade vi en
gåva—en emaljskylt tillverkad av
Sprakareds Emaljverk i Kinnahult.

Vi fick även tyskt besök av amatören som
gjort programmet till IRLP-systemet, Joachim/DL2KCD. Som om inte detta skulle
räcka bjöd även amatören Larry/KS4NB
från Florida in sig själv.
För er som önskar mer utförligt reportage från detta besök och även SSAmötet i Göteborg rekommenderas att
besöka vår hemsida.

- sm6lkt

I mitten IRLP’ns hårdvarupappa Dave/VE7LTD med sin fina emaljskylt.
Längst fram till vänster Joachim/DL2KCD som skapat programmet till IRLP-systemet.
Bakom honom från vänster Tommy/HJC, Hans/MLI, Morgan/TKY och Dan/TZL.
Mark-Vågen nr 38
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M.A.R.K. kända i Florida
ET visade sig att vår nyfunne
vän från Florida, Larry/
KS4NB, sköter om en hemsida
för klubben Wellington Radio
Club. Denna uppdaterar han varje
månad och han har vid två tillfällen gjort
reportage om oss på denna, både med
text och bilder.

D

Från början var det så att den första
kontakten Larry hade med Sverige via
IRLP, var just med vår klubb och
Mikael/VUB.
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Han önskade lite bilder från vår verksamhet och Mikael skickade över några
vrångbilder från senaste fielddayen.
Så det var väl mycket därför han ville
besöka Sverige i samband med det stora
mötet i Göteborg och även bjöd in sig
själv till oss.
Det visade sig även att vi har fler gemensamma intressen. Han har tidigare
arbetat mycket med radiosamband vid
stora jordbävningar i sydamerika i jobbet
inom polisen/räddningstjänsten.
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Hästtävling i Tranemo
EN 3 och 4 Maj var vi åter i
Tranemo med 13 deltagare
per dag för att sköta radiosambandet på deras traditionella fälttävlan. Under lördagen blev vi
ganska rentvättade då vädret inte var
riktigt med oss utan att det strilade lite
fint regn nästan hela dagen. Men inga
större olyckor inträffade utan som vanligt fick vi gott betyg.

D

Under söndagen var däremot vädret
med oss nästan hela dagen. Det var endast under den sista timmen som var lite
regnig annars var solen framme och
värmde på fältet. Också under denna dag
hände en del mindre incidenter men inget som var av allvarligare art. Även i dag
var vi samma antal operatörer i tjänst.

Kerstin/(yl MLI) i samspråk med Rickard/MKZ.
Hans/MLI (i bildörren) kollar att alla
papper är rätt ifyllda.

Text och foto: Mikael/VUB (troligen).

För ovanligheten är många samlade på en bild. Tyvärr vänder de nästan alltid ryggen till, varför det är
svårt att identifiera dem. Till höger känner vi igen Dan/TZL och Björn/SMX.
Ungefär i mitten finns Veikko/HKD, Arne/KDH och Morgan/TKY. Bussen tillhör den oansvarige redaktören.
Mark-Vågen nr 38
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<<< KlubbKlubb-info >>>
QSL-kort

Telefonlista

Ni vet väl att vi fortlöpande får ingående
QSL-kort från SSA via ombudet i SM6. Vi
har en speciell låda i klubblokalen där de
samlas. Vissa har legat där mycket länge.

Vi har ju någon gång per år sänt ut en
aktuell telefonlista över alla medlemmar.
Denna kostar ganska mycket att trycka
upp, speciellt nu när vi är så många
medlemmar i klubben. Det blir tre A4sidor. Jag har inte fått någon respons på
om medlemmarna har någon nytta av
densamma. Eftersom nästan samtliga
amatörer har e-post vore det bättre att
sända ut den på detta sätt. Det är ju nästan gratis. Gjorde en undersökning för
några månader sedan och fick endast
några svar på vem som ville ”prenumerera” på listan. Alltså få en lista per epost när någon större ändring är gjord.

Kom gärna någon tisdagskväll och se
om just dina saknade kort ligger där.
Hjälp oss att tömma lådan på i alla
fall de äldsta korten. Ni som har kort att
hämta gör det vid något tillfälle.

Ny anropssignal på repeatern
SK6BA/R är den nya anropssignalen på
vår repeater.
Den har i samband med bytet även
fått lite andra finesser. Varje hel timme
meddelar en syntetisk röst att repeatern
är utrustad med IRLP-nod.

Echo-link
Morgan/TKY planerar för att även införliva repeatern inom ramen för Echo-linksystemet.
Eftersom detta system också är mycket
utbrett, vore det kul att kunna disponera
även detta.
Möjlighet att köra från dator finns
dock. Morgan har dock tankar på att
endast licensierade radioamatörer ska
kunna logga in på datordelen för att få
tillgång till repeatrarna.

Alltså drar jag den slutsats att vi
struntar i pappersvarianten av lista. Om
någon mot förmodan vill ha en papperslista och som inte har e-post, meddela
mig så sänder jag med en aktuell lista vid
nästa postutskick. De som vill prenumerera på listan via e-post, meddela även
då, så kommer en uppdaterad lista vid
behov.
Styrelsemedlemmarna är automatiskt
med i dessa utskick.
Håll gärna oss informerade om ni bytt
adresser eller telefonnummer. Vi får ofta
post i retur, speciellt e-post, som adressen
är inaktuell. I och för sig kan det bli fel
på vägen, men det är alltid bökigt att
behöva leta efter nya adresser.
Om alla hjälps åt blir allt mycket enklare för dem som försöker sköta jobbet.

- sm6lkt

Inget ”Öppet hus”
Under sommaren har vi inget ”öppet
hus” i klubblokalen på tisdagskvällarna.
Orsaken är givetvis att det är få som vill
sköta detta. Vi återkommer via nätet, går
som vanligt hela sommaren, när det hela
drar igång igen framåt höstkanten.
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Fälttävlan i Borås
Vi kommer att finnas med och sköta
radiosambandet vid deras stora tävling
den 27—28 september 2003.
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PentagonPentagon-antenner
nda sedan vi hyrde klubblokalen har vi planerat antennparken. Under vintern har all
utrustning köpts in. Vi har
även låtit tillverka rotorplattor och som
ytbehandlats enligt konstens alla regler.

Ä

Räddningstjänsten vill ha kvar ett par
antenner av sina, utifall att… Men för
övrigt är det fritt att disponera utrymmet
hur vi vill.
Vi har investerat i en ny rotor och
dubbla stödlager. Maströret är fem meter
långt och högst upp i toppen ska det sitta

en GP för tre band—2 och 6 meter samt
70 cm. Denna antenn kan ju företrädesvis användas för lokal-QSO eller packetradion.
Vidare kommer det att finnas en 5
elements beam för 6 meter och 2 stackade 15 elements för 2 meter samt 2 stackade 19 elementare för 70 cm.
Prylarna för stackningen har tillverkats av varbergsamatören SM6ESG/
Morgan som är superduktig på utrustning för mycket höga frekvenser. Han
nämnde vid ett tillfälle att 70 cm var
detsamma som långvåg…

Verkar aningen jobbigt att ha denna uppställning.
Vad tittar Morgan/TKY och Dan/TZL efter egentligen.
Svaret fås på nästa sida.
Mark-Vågen nr 38
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Det gäller att inte vara rädd för höjder. Masten är 24 meter hög och det är tätt mellan trädgrenarna.
Som hiss fungerar en ryggsäck. Här ser vi tvärröret som inte sitter allra högst upp i toppen, och som bär upp
Räddningstjänstens antenner. Våra är inte på plats ännu vid fotograferingen.

I skrivande stund har inte allt kommit på
plats. Det går redan nu några kraftiga
koaxer upp i masten som vi kan utnyttja,
men det räcker inte utan vi måste dra
några till, och dessutom rotorkabeln.
När detta läses kanske allt är monterat och klart. Vi behöver ta en helg i
anspråk och bli några stycken som kan
hjälpas åt. Det ska ju vara rätt väder
också.

När allt är fixat är det meningen att vi
ska kunna delta i tisdagstesterna med
klubbsignalen.
Vi har ännu inte enats om vilken typ
av antenn vi ska ha till kortvågen. Kanske vi får satsa på någon form av dipol ty
en beam bli troligen svår att få upp. Å
andra sidan är kortvågen inte så brått
med.

Text: sm6lkt, foto: sm6mli

Snart dags för vår FIELDDAY. Som vanligt är allt hemligstämplat. Inte ens
redaktören får reda på platsen. Två datum i augusti har det spekulerats i, men vi har
inte fått exakt besked ännu. Var lugn—det kommer personlig kallelse.
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Radiosamband
21 september Orientering i Hajom
27—28 september Fälttävlan i Borås

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

Möten

Öppet hus
Varje

11 augusti

helgfri

10 november

tisdagkväll
Inställt under sommaren

Kl. 19.00

Kl. 18.30

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