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Redaktörens krönika
EDAN jag skrev förra numrets
ledarsida har det verkligen hänt
stora saker—både inom och
utom klubben. Det som hänt
utom klubben vet ju vi alla—jag tänker
naturligtvis på flodvågen i sydostasien
och orkanen över väst– och sydsverige.

S

Båda dessa berör klubben på olika
sätt. När det gäller katastrofen i sydostasien är i skrivande stund (6/2) vår
medlem Andreas/UNC på väg till Phuket,
på Räddningsverkets uppdrag att delta i
återuppbyggnad av telecomnäten. Jag
hoppas få rapporter fortlöpande, som
kan sammanställas och delges våra läsare
här i tidningen.
När det gäller orkanen drabbade den
oss också på olika sätt. Vid klubblokalen
kröktes maströret som bär upp alla antennerna. I och för sig inte så mycket,
men tillräckligt för att det ska bli svårt att
fixa det. Sexmetersantennens vikta dipol
gick sönder men för övrigt klarade sig de
andra antennerna utom när det gäller
trådantennen som gick av eftersom ett av
träden den var fäst i, blåste omkull.
Det långa strömavbrottet vid sändarplatsen i Skeneskog (paket-BBS och
APRS) gjorde att datorn ej startade igen
utan måste repareras. Morgan/TKY som
varit dess konstruktör och sysop har mer
eller mindre tröttnat på sitt självpåtagna
uppdrag varför han önskar att någon
annan tar över—om vi överhuvudtaget
ska fortsätta med drift på det QTH’t. Intresset för paketradio är lika med noll
inom klubben. Ingen utövare de senaste
åren.
APRS däremot är det några medlemmar som kör, men intresset är mycket
dåligt även här. Vi har en liten lösning i
sikte. Mer om det på annan plats i tidningen. Antennerna i vattentornen klara-
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de sig i orkanen. Däremot blev flera av
våra medlemmar av med hela eller delar
av antennparken. Våren och sommaren
kommer därför att bli ”de stora antennrenoveringarnas årstider”. Eftersom det
blir ganska mycket arbete för var och en
vore det väl trevligt om vi kunde hjälpa
varandra med återuppbyggnaden.
På sambandsfronten har vi i nuläget
endast en aktivitet—och det är Vätternrundan som körs helgen före midsommar.
Jag har anmält tolv operatörer, men vi
välkomnar flera. Vi drar med en husvagn
att vila i för de som inte är i tjänst. Vi är
alltså tre operatörer per fordon.
Jag har bokat plats för husvagnen vid
radioklubbens stuga i Hjo där vi har tillgång till ström—i dubbel bemärkelse. Vår
kontaktman heter Ström—Kjell-Åke/VAG.
Jag har även föreslagit att våra fordon kan
få en egen sträcka. Tror att samarbetet i så
fall skulle bli bättre eftersom vi känner
varandra. Vidare antar jag att vi inte behöver åka hemifrån så tidigt som förra
gången. Vi hade ju ändå inget att göra
före midnatt. Om det finns möjlighet vore
det ju bra om de medlemmar som måste
jobba hela fredagen inte ska behöva ta
ledigt , alltså bör det gå lättare att få tag i
funktionärer. Det kanske räcker att vi är
uppe i Hjo vid 21-tiden på fredagen för att
montera utrustningen.
Vi har även blivit förvarnade om att
årets upplaga av Robert Wells ”Rockturné” i år kommer att bli vid Tjolöholms
slott och vi kan åta oss huvudansvaret för
parkeringen. Personligen tror jag inte vi
klarar detta. Uppskattningsvis kanske det
går åt minst 35-talet funktionärer och det
klarar vi inte. Däremot finns det säkert
intresse att hjälpa till med färre antal.

- sm6lkt
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Stormen tog BBS’en
TT tag kändes det som att vi lägger ner all digital trafik från
klubben. Utrustningen i Skeneskog har tuffat på utan missöden
i fyra år. Dessvärre har användandet varit
nästan noll.

E

för till en gammal dator, skaffade nödvändig programvara som jobbar ihop
med Windows. På klubben användes ju
Linux och annan typ av programvara,
vilket inte går att kombinera hur som
helst.

Visserligen har det skett forwardingtrafik genom oss till andra klubbars nät, så
på detta sätt har ju anläggningen varit till
god hjälp. Dessutom har ju vi haft finessen
med koppling till DX-clustret. Detta har
mest utnyttjats av andra än klubbmedlemmar. Varför ska vi ha service åt amatörer
som inte är klubbmedlemmar? Det är ju
varken logiskt eller rimligt.

Mikael kopplade ihop datorn med sitt
egna bredbandsjunk och fick det hela att
fungera lokalt över Fritsla med omnejd.

Nu när anläggningen är QRT är det tid
att se över verksamheten. Sysop och konstruktör sedan starten, Morgan/TKY har
mer eller mindre tröttnat på att sköta densamma. Dessutom tar hans ordinarie jobb
mer tid i anspråk, och det är kanske inte
alltid så inspirerande att pyssla med digitalteknik även på fritiden. Så vi förstår
hans resonemang. När inte så många
använder prylarna, tappar man intresset
att hålla i gång.
Eftersom QTH’t är bästa tänkbara vore
det synd att lägga allt i malpåse. Dessutom
har vi investerat en hel del pengar på platsen—18 meters fackverksmast, antenner
och riggar. Vi hoppas därför att någon
annan vill ta över sysopjobbet.
Paketradiodelen kommer antagligen
att läggas ner. Det är inte speciellt många
som använder den tekniken längre. De
flesta kör ju internet och har e-post, där
mailen går mycket snabbare.
Däremot APRS-tekniken är lite mer
exklusivare. Vi har några medlemmar som
kör detta. Även mobilt. Detta kan ha ett
visst intresse att ha kvar.

Det bör gå att applicera utrustningen
i Skeneskog med befintliga grejor. Räckvidden blir ju i så fall betydligt bättre än i
experimentverkstaden.
- sm6lkt

Lösning i sikte
När detta skrivs i slutet av mars kan vi
konstatera att Mikael/VUB’s uppoffringar har gett frukt. Datorn är på
ordinarie QTH i Skeneskog och APRSdelen fungerar alldeles utmärkt.
Det är lite finjusteringar som måste
göras, så Mikael får göra besök lite då
och då. Det visade sig nämligen att vi har
direktkontakt med OZ och dessa är måttligt förtjusta över våra sändningar. Det
gäller att ha en lagom bra balans på utsändningen och det som kommer in via
nätet.
Operativsystemet är fortfarande Windows och en extern TNC är i drift. Försök
pågår att få de inbyggda korten att fungera ihop med Windows. Går inte detta
kanske operativsystemet måste bytas.
I så fall är det Linux som gäller, men
kunskaperna i detta är blygsamma. I
värsta fall kanske DOS kan tillgripas.

- sm6lkt

Därför spånade Mikael/VUB på hur
man kan lösa problemet. Han fixade där4
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Frivilliga Resurs Gruppen
Sammanställning av vår
utbildning inom FRG,
(Frivilliga Resurs Gruppen)

V

AD är FRG? Jo, det är en
resursgrupp för kommunen
att kunna använda i en krissituation. Det bygger på ett
avtal mellan kommunen och civilförsvaret, där tanken är att använda ideella
organisationer på lokal nivå.
Vad skall vi kunna bidra med? Jo,
tanken är vi kan sköta sambandet mellan
olika grupper vid en större olycka eller
längre strömavbrott där räddningstjänstens personal inte räcker till.
Därför har klubben varit representerade av Hans/MLI samt undertecknad
under våren och hösten 2004 för att gå
en grundutbildning inom detta.
Huvuddelen går ut på att Marks
kommun enligt lag skall sköta beredskapen i kommunen och inte Hemvärnet
som tidigare, 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 personal.
Detta gäller också inom räddningstjänsten att kunna bidra med kompetens
och personal.
Detta kan gälla vid så enkla saker
som längre strömavbrott på grund av snö
eller 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 räddningstjänsten beräknas ha fullt
upp ändå med hjälp till grupper ute på
landsbygden ser de nyttan med ett samarbete med oss. Även kommunen ser
positivt på detta och framför allt att lokalkännedomen måste bevaras så att folk
vet vart de skall åka ifall något inträffar.
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 skapas resursgrupper med en sammankallande i varje grupp för att på ett enkelt
sätt få ut folk så att organisationen inte
blir för stor.
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.
Det har varit en hel del teori för att få
en inblick i vilka saker vi bör känna till
vad som händer vid en olycka samt vilka
som har ansvaret. Nedan följer ett litet
axplock ur kursplanen:

Vårt sårbara Samhälle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Dina grund behov och hur du
tryggar dem i utsatta lägen
Samhällets utveckling
Hot och risker i omvärlden och i
din kommun
Farligt gods, stora bränder
El och vattenberoende
Försvarsmakten och den ändrade
hotbilden
Terrorism
5

Kommunkunskap:
1.
2.
3.

kommunkunskap
Samhällets resurser
Samhället under höjd beredskap

Information vid kriser.
Att möta människor i kris.
Vi har vidare varit ute på en del studiebesök inom kommunen för att höra hur
reservkraft med både el och värme fungerar vid ett längre strömavbrott.
Under våren 2005 kommer en del
praktiska moment att genomföras med
hjärt-lungräddning samt släckning av

bränder och vad man kan göra som första hjälpinsats vid en olycka.
Vidare hade vi en sammankomst i vår
klubblokal för att visa vår utrustning
samt att presentera oss lite vad vi kan.
Detta är en förkortning av utbildningen, vi kommer ju att behöva ha några flera än bara undertecknad och den
ärrade ordföranden som kan ställa upp.
Men som sagt det är helt frivilligt, men ni
kan ju redan nu börja fundera på detta
annorlunda sambandsuppdrag och gärna
meddela oss om ni kan tänkas hjälpa till.
- SM6VUB/Mikael

Ordföranden i säkerhetskontroll på Las Palmas flygplats.
Enligt välunderrättade källor fastnade vår högt värderade ordförande i säkerhetskontrollen vid inresa till Gran Canaria. Röntgen visade att något liknande stickvapen fanns
i fickorna på ”den ärrade”. Självklart var det inget stickvapen, utan en uppsjö av handapparater vars antenner såg ut som stickvapen på röntgenskärmen.
Hans/MLI fick plocka ur samtliga fickor och rada upp den ena riggen och nallen
efter den andra. Till slut tröttnade tullaren och rände ner sin näve i en av fickorna, med
påföljd att han stack fingrarna rakt i den sura rökpipan som också fanns på plats. Tullaren blev förbannad, men det var ju självförvållat.
Alltsammans bevittnades av ressällskapet som bland annat bestod av egna familjen
som hade väldigt roligt av showen. Sticker man fingrarna i våra pojkars fickor får man
vara tacksam att det inte finns en gillrad råttfälla .
- sm6lkt
Meddela oss dina ändrade adresser . Snigelpost och e-post. Skriv INTE något i meddelanderutan på inbetalningskorten. Vi får inte dessa kopierade från Plusgirot numera. Alltså meddela oss direkt på något sätt. Helst till sekreteraren eftersom han har
hand om registret.
Det är mycket glädjande att nästan alla medlemmar betalat medlemsavgiften
inom årets första månad. På så sätt sparar vi en massa porto och extraarbete med
påminnelseutskick. Till er som betalar in mera pengar än vanligt ställer jag mig frågan: är det så att ni vill skänka klubben överskottet? Eller är det så att ni t ex vill ha
familjemedlemskap i stället. I så fall kan ni väl meddela namnen på de medlemmar
som ska ingå. Jag vet ju att i några familjer inte alla barnen ingår i medlemskapet,
och jag vill inte föra in dem utan tillåtelse. Det är mycket viktigt att vi har många
medlemmar, speciellt barn, eftersom de kommunala bidragen är baserade på antalet medlemmar mellan 7 och 25 år.
6

Marks Amatörradioklubb

Årsmötet

K

LUBBEN höll årsmöte måndagen 7 februari. Vi brukar
ju ha som regel att vi bjussar
deltagarna på fika. Denna
gång blev det semlor och reklam om
detta hade gjorts på vår hemsida. SvenErik/KYP hade dagen till ära rakat av sig
helskägget, kan undras varför, så det var
snudd på att inte ordföranden kände
igen honom.
När det gäller den sistnämnde hade
han gått på diet över hela Frankfurtmässan för att han skulle få plats med tre
semlor i varje ben.

Det som är mest spektakulärt på ett årsmöte är alla valen till de olika posterna.
Inom styrelsen har det inte skett så stora
omplaceringar under årens lopp. På vice
ordförandeposten blev Andreas/UNC
invald, beroende på att valberedningen
inte fått något besked av Arne/KDH huruvida han kvarstod eller ej. Christer/
TZX valde att lämna sin plats som suppleant och här föll Arne/KDH in i stället.
För övrigt var allt oförändrat.
Även medlemsavgifterna blev oförändrade och har så varit sedan starten
1991.
- sm6lkt

Våffelafton
OM traditionen bjuder fixade
även i år Elisabet/VUE och Mikael/VUB lite festligare
”öppethuskväll”. Våffelsöndagen hade nyss varit så det var lämpligt
att bjuda på våfflor.

S

Vi var inte så
många som dök
upp tisdagen den
22 mars. Det var
ungefär som en
vanlig tisdagkväll.
Ni som inte kom får
faktiskt skylla er
själva. Vi hade gjort
reklam på söndagsnätet. Å andra sidan ska man inte
behöva göra reklam
utan vi har
”öppethuskvällar”
för alla medlemmarna och det kan
alltid ske överraskningar.
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För att vara på säkra sidan—kom alltid
till klubblokalen på tisdagkvällarna, så ni
inte går miste om något trevligt.
Vi som kom fick äta så mycket mera
än planerat. Tyvärr orkade vi inte sätta i
oss hela produktionen utan det som blev
över fick tas med
hem.
Eftersom man inte
exakt vet hur många
som kommer måste
man ta till i överkant.
Denna gång gick våffeljärnen varma, med
två stycken i skift.

Våffelälskare, Björn/SMX med ryggen åt kameran,
bakom honom Per/YNE samt Nils/SEE
och Jan-Olof/LKT.
Foto: Hans/MLI

Våfflorna med vispad grädde, socker
och sylt var jättegoda
i kombination med
kaffe eller saft vilket
var valfritt.

Vi tackar värdparet
för denna trevliga
afton och ser fram emot nästa.
7

SM6UNC i Thailand
Phuket, 2005-02-08.
Ärade vänner och kollegor!
Jag anlände till Phuket i går 12:00
svensk tid (18:00 Thailändsk tid).
Det blev att sätta igång stabsarbetet
direkt. Min uppgift är att koordinera
och försörja samtliga med samband.
Insatslaget består just nu av ca 100
personer. Allt från stabsassistenter till
rättsläkare.
I dag var jag på rundtur i området för
att få mig en bild av katastrofen. Man
bli stum när man ser vilken kraft och
storlek vågen måste haft för att göra
en sådan enorm skada. Hela hotellområden var totalt borta.

8

Jag besökte även ett tempel där kroppar förvaras. Det stod kistor staplade
på varandra i stort antal. Utanför
templet finns bilder på avlidna som
man inte har kunnat identifiera, det är
inga vackra bilder.
På eftermiddag var det dags för hemfördscermoni för sju avlidna svenskar
som skall hem. Större delen av räddningsstyrkan deltog samt före detta
ÖB Johan Hederstedt som är Chef för
hemförden. Det fanns även ett antal
anhöriga under akten. Det var en tung
stund och inget öga var torrt.
I övrigt är det varmt och boendet är
bra. Var rädda om er!
Med vänlig hälsning, Andreas Åbom
(text o. foto)
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Fälttävlan i Tranemo

H

ELGEN 30 april—1 maj har
det årliga sambandet i Tranemo med fälttävlan inletts.
Vi bidrog med 10 operatörer båda dagarna.
På lördagen var det lite småmulet
men det kom inte ner några större
mängder regn utan det var en behaglig
dag. Allt gick som vanligt perfekt och vi
kunde lämna Tranemo vid 17.30 tiden
för att förbereda söndagens äventyr.
Söndagen samlades vi klockan 08.00
för att placera ut oss och konstatera att
det började krångla på den redaktionella
delen då digitalkameran hade tappat
kontakten med minnet så man kunde
inte föreviga våra medlemmar på bild,
kanske till glädje för många.

Det verkade som det smittade då flertal
kameror av den digitala sorten behagade
krångla för våra medlemmar.
Tävlingsmässigt fungerade allt till
belåtenhet även denna dag och vi kunde
avsluta redan kl. 17.00. Som kuriosa
hände det inte något där vi behövde anlita sjukvårdspersonal till de tävlande så
även den sidan hade det lugnt och kunde
sola i det fina vädret.
För de som glömt sina hattar fanns
det en del som hade fått lite annan färg i
ansiktet samt uppvisade tecken på brända nästippar vilket föranledde glada tillrop om stoppsignal i ansiktet.
Er oansvarige skrivare (och fotograf).
- SM6VUB.

Genomgång före lördagens start. Fr v: Patrik Hagstrand, Lars Henningsson partiellt skymd av
Elisabet/VUE, Roger/MVP och Roland/EAT.
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SM6UNC i Indonesien
Lägesrapport från Meulaboh Camp II
2005-05-21. Ärade vänner!
I torsdags lämnade jag hemmet 05.00 för
att resa till Meulaboh i Aceh-provinsen. Resan gick via Landvetter-Vienna-Kuala Lumpur-Medan-Meulaboh. Det tog två dygn innan
jag hade lyckan att få mig lite sömn.
I Medan blev jag mött av vår Team Leader
Håkan som tog mig till ett hotell där jag fick
en dusch och lite mat. Sedan bar det iväg till
fraktgaten på Medan flygplats där jag blev
avsläppt. En indonesier plockade upp mig och
tog mig till ”incheckningen”.som bestod av ett
tält vid startbanan. Där fick jag väga mig själv
och packningen så att piloten kunde beräkna
bränsleförbrukningen.
Piloten var en gammal Vietnamveteran
från Texas. Det var en behaglig resa över
stora skogsområden och berg. Väl framme i
Meulaboh blev jag upphämtad av min sambandskollega Lasse som körde mig de sista
fyrtio minuterna på resan.
Campen består av nitton tält i olika storlekar. Runt campen har det byggts trädstaket.
Campen börjar att bli färdig. Vår uppgift är
att driva campen och att se till att hjälparbetare får mat och logi. Min roll är att sköta
kommunikationen från campen via satellittelefoner, VHF-stationer, HF, mm.
Gårdagen bestod av att jag och Lasse gjorde i ordning vår sovhörna i sambandstältet.

Spände upp ett stort myggnät, ställde in sängar
och fläktar mm. I dag har vi börjat med att
ställa i ordning sambandsutrustningen. I morgon skall vi montera HF-antennen.
Eftersom det är säkerhetsläge ”fyra” får vi
inte förflytta oss själva utan stridsparsvis med
radio. Vi har en chaufför som kör oss ifall vi
måste lämna campen. I går drabbades Jakarta
av en självmordsbombare så turisterna avråddes att flyga till landet.
Just i skrivande stund är klockan 22:00
lokal tid (17:00 Svensk tid) och jag har sista två
timmarna behövt lyssna till muslimska böneutrop från barackbyn intill. Ca 95 % av befolkningen är muslimer . Dock är vi ett gäng från
campen som skall fira gudstjänst med några
andra från FN i morgon.
Det är fullt upp och jag har ännu inte hunnit känna efter hur sliten jag känner mig. Det
kommer nu när jag sitter och börjar varva ner.
Ha det underbart bra alla och var rädda om er.
Med vänlig hälsning
Andreas Åbom/Camp II Meulaboh
På länken nedan kan ni titta på foton som jag
har tagit och laddat upp på nätet:
http://www.hpphoto.com/servlet/
com.hp.HPGuestLogin?
username=sm6unc&password=
86531503

Temakvällar
För att stimulera ”öppet hus” på tisdagskvällarna finns
testkvällarna. Vi har även tänkt att reservera en eller två
tisdagar som temakväll.

Tisdag

Aktivitet

1

VHF-test

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

2

UHF-test

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

3

Temakväll

4

Reserv

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

10
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Fieldday vid Bolmen

V

i hade lite löst pratat om att
besöka tionde upplagan av Bolmen fieldday. Förut om åren
har ju detta arrangemang dragit massor av folk och utställare. Vi fick på
ett tidigt stadium reda på att alla stugor
var uthyrda till skogs– och telearbetare,
varför den möjligheten att hyra stuga var
obefintlig. För de som ville övernatta fick
alltså campa. Många åker ju dit endast för
dagen. Vi hade emellertid bestämt att
övernatta. Frågan var bara — hur många
nätter?
Vårt lilla team —dvs Hans/MLI,
Jonny/KTO och undertecknad försökte
förgäves få med någon till, men det gick
inte. Vi struntade i fredagskvällen. På lördagen skulle de flesta aktiviteter ske, och
på söndagen var det inte mycket mer än
utcheckning eftersom vi måste lämna
campingen redan kl 12.00. Mystiskt —
man brukar få vara kvar till kl. 15.00 som
är vedertagen praxis. Men varje campingvärd sätter tydligen sina egna regler och

avgifter, som detta år var rejält höjda.
Vi åkte från diplomatstaden (läs
Örby) kl 8.30 på lördag morgon med
undertecknads husvagn på släp efter
Hans buss. Efter diverse letande hittade
vi till slut Sjön Bolmens Camping. Efter
installation konstaterade vi att det inte
var så väldigt många utställare eller besökare.
Ankomsten börjar med att checka in
på campingen med att betala notan och
få nyckel till elskåpet. Därefter anmäler
man sig till själva fielddayen som består i
att köpa lotter och få speciella tygmärken till jackan.
Vi kände igen flera face och från vår
klubb kunde vi finna, förutom de redan
nämnda: Roland/EAT med fru Eva och
dottern Sara (Roland för övrigt en av
huvudfunktionärerna), Veikko/HKD
med fru Gunilla (tur att hon finns eftersom hennes sjukvårdskunskaper från
akuten på Borås lasarett kom väl till pass

”Gudrun” fällde dungen som tidigare fanns här. Nu finns istället hams från 7-härad, sittande fr v Anders/UUN,
Christer/WXB, Lothar Clausen, Mattias/YEC, stående fr v Jan-Olof/LKT, Jonny/KTO och Dan/TZL.
Foto: Hans/MLI.
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av deltagarna segnade ner i medvetslöshet),
Dan /TZL, Leif/UAZ med fru, Mikael/VUB
och Elisabet/VUE med sönerna Simon och
Patrik, Tomas/WXI och Mattias/YEC. Kan jag
ha missat någon? Även kända ansikten från
Borås fanns på plats. Plus någon okänd.
Vi hade ju hoppats på att få bli grannar
med ”di våra”, men eftersom de flesta kom
redan på fredagskvällen och campingvärden
inte visste vem som hör ihop med vem, och vi
inte visste var de andra var blev det ganska
stor spridning på fältet. Hur som helst. Efter
inkoppling av ström samt uppställning av
husvagnen var det dags att inspektera försäljningen.
Vi gick även
på ett föredrag
hos ESR—
Experimenterande Svenska
Radioamatörer—
angående fjärrstyrning av
monitoringsstationer. Mycket
intressant föredrag. Inte mindre intressant var
deras nya sätt att
lära sig CW med
datorns hjälp
och få en mentor
till hjälp
”online”.

under paraply. Maten däremot avnjöts under
tak.
Den gamle blev trött framåt tiotiden och
propsade på att få intaga horisontalläge.
Hans och Jonny däremot hade för avsikt att
vara betydligt trevligare och besöka Roland
och Eva i deras husvagn, vilket blev deras
hem framåt ettiden. Söndagen vaknade vi av
lugnt väder. Vinden hade avtagit och regnet
likaså. Även stämningen på campingen låg i
ett töcken, varför vi beslöt att åka hem efter
frukosten.
Arrangörerna höll på att packa ihop alla
tält och andra attiraljer som behövs på en
fieldday samt städa ur de lokaler som använts. Vi var
hemma igen vid
halvtvåtiden så
även denna resa
gick bra. Sammanfattningsvis
kan väl sägas att
denna tioårsjubilerande fieldday var något
avslagen jämfört med tidigare år.

Kanske det
beror på att det
är ganska
många stora
fielddays som
konkurrerar
På nattligt besök i Roland/EAT’s husvagn. Fr v ”Dansken”
med varandra.
(som vi inte vet vare sig namn eller call på),
Därefter var
Eller också kan
Foto: Hans/MLI.
Eva (fru EAT) och Olof/XMK.
det dags för middet vara vädrets
dag. Det blev lite
makter som spelar in. I detta fallet blev det
av ”hopaläggsfest” där var och en hade med
lite missräkning i och med att alla stugor var
sig mat och dryck, men som blandades och
uthyrda, vilket gjorde att de som inte äger
gavs ”hejvilt”. Vi hade även med kortvågsrigg
husvagn eller husbil inte kunde komma.
och passade på att montera upp en dipol.
Dock hade ca 200 träd blåst ner från camVidare skulle vår vän och medlem Andpingen i vinterstormen varvid det blev långt
reas/UNC vara med och sköta provförrättmellan fästpunkterna. Dessvärre körde vi inte
ning, men tjänsteresa till Indonesien skrinett enda QSO. Det var många som satt upp
lade detta. I och för sig fixades provavläggantenner både vid husbilar och husvagnar. En
ningen ändå. En kul och udda grej är
del bodde i tält. Vi hade för avsikt att sätta upp
Roland/EAT’s hemsnickrade vänsterfotsett partytält, men eftersom det blåste rejält
telegrafinyckel och inte minst manipulatorn
emellanåt befarande vi att detta skulle blåsa
som sköts med höfterna.
bort. Det regnade också i ”omgångavis”, så
- sm6lkt
grillmästarna till kvällsmaten fick söka skydd
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Vätternrundan

I

år kördes världens största motionslopp på cykel för 40:e gången. Självklart behövs hjälp av god
kvalité när det gäller radiosambandet. Vi assisterade dem med fyra bilar
och tolv operatörer.
Vis av erfarenhet sedan förra gången
hade vi finslipat detaljerna och var ganska så nöjda med vår insats. Vi kom med
två VW-bussar som kunde ta sex resp
fyra cyklister med dito hörande cyklar åt
gången. Vidare två personbilar som kunde ta tre vardera. I
år hade vi dessutom fått en egen
sträcka att betjäna.
Eftersom vi är
ganska välteamade (nytt ord) är
mycket vunnet
med att ha vår
personal på egen
sträcka.

mar. Vi ställde snabbt husvagnen på
plats och fick installerat el så våra kylvaror inte skulle bli dåliga. Därefter var det
dags att utrusta bilarna. Själv hade jag
byggt ett nytt cykelställ bak på bussen
som kunde ta sex cyklar i två våningar.
Spännande om konstruktionen skulle
hålla eftersom jag inte kunnat provbelasta den före avresan.
Bilarna skulle även utrustas med ljusskyltar ”Vätternrundan—följebil” samt
saftblandare och cykelställ för de som
inte hade egna.
Dessutom skyddsklädsel, filtar,
sopborstar, dryck,
bullar och första
förband.

Per/YNE med
besättningen
Magnus Jörgenstam och Lars
Henningsson fick
ta sträckan melEftersom alla
lan Fagerhult och
av oss inte kunde
Hjo. Jag och mina
få ledigt från jobinhyrda kompisar
ben , fick vi löfte
Dan/TZL och Rickard/MKZ vid depån i Karlsborg.
Lennart Stendahl
att komma sent på
Foto: Hans/MLI.
(med ambulanskvällen till Hjo.
förarutbildning)
Tävlingen hade
och Morgan Eriksson, Hans/MLI med
redan startat är vi anlände. Dock hade vi
Jonny/KTO och Rickard/MKZ samt
gott om tid då första cyklisterna behagaSven-Olof/NIG med Sven/WOK och
de komma mellan ett och två på natten.
Dan/TZL hade sträckan mellan Hjo och
I år hade vi även fått med tre operaKarlsborg.
törer som inte är klubbmedlemmar, men
Våra bilar gick kontinuerligt i skyttelde gjorde så gott från sig, att om eller när
trafik från tvåtiden på natten till lördag,
de vill bli medlemmar är de hjärtligt välmed avlösning vid åttatiden på lördag
komna utan större inträdesprov. Vi var
morgon. Då hade besättningen turats om
sju stycken som även deltog förra året
att köra och de som sovit under natten
vilket borgar för att vi fick som vi ville
fick ta över ratten. Ungefär vid 13-tiden
beroende på rutinen.
på lördag gjordes ytterligare ett byte så
De flesta av oss reste härifrån vid
att de som åkt kunde äta middag i lugn
18.30-tiden och kom till Hjo strax efter
och ro. Ungefär vid 16-tiden hade våra
21.00. Då hade loppet pågått i två timfordon gjort sitt jobb och vi kunde
Mark-Vågen nr 44
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plocka ur all utrustning och vända kosan
för att vara hemma i lilla Mark igen vid
21-tiden.
I år var vädret på sitt bästa humör.
Visserligen klagade en del cyklister på att
det blåst kraftigt under natten, men på
dagen var det nästan 25 grader varmt.
Min bil betjänade 25-talet ”kunder”, ty
vi fick även hjälpa till på sträckan före
Hjo eftersom en annan följebil där hade
pajat. Men tack vare att en buss motsvarar ju två vanliga personbilar i kapacitet
var det en enkel match att fixa det också.
Vi hade inga personskador att ta hand
om, utan humöret var topp, även de som
låg i vägdikena som vi trodde hade tuppat av, men de gick att väcka och tyckte
vi hade gott omdöme som tittade till dem.

Vi ska också veta att många cyklister
känner till trafiklagarna. Bland annat
undrade någon om vi kört hela natten,
men vi förklarade att vi har avlösare så
vi följer yrkestrafikens lagar om kör– och
vilotider, vilket ”kunderna” ansåg var
helt i sin ordning. Våra fordon får ju
bara inte bli inblandade i någon olycka
som kan relateras till trötthet eller utmattning.
Avslutningsvis kan vi bara tacka varandra för ett bra genomfört lopp. Speciellt de som hjälpte oss denna gång, och
som inte är klubbmedlemmar. Tydligen
har det spridits utanför klubbens domäner att vi är ett trevligt gäng som är ute
på olika uppdrag runt i landet.
- sm6lkt

Naturbehovspaus utanför Jönköping. Fr v en nyvaken Sven/WOK, Jonny/KTO,
Lennart Stendahl, Jan-Olof/LKT, Morgan Eriksson och en halv Dan/TZL.
Foto: Hans/MLI.
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www.sk6ba.se
Numera har vi egen domän på Internet. Den gamla
via ”qsl.net” löper parallellt inom överskådlig tid.

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

Möten

Öppet hus

8 augusti

Varje

14 november

helgfri
tisdagkväll

Kl. 19.00

Kl. 18.30

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