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Redaktörens krönika
Å var det då åter dax att plita
ner några väl valda ord till krönikan. Året som gått har nog
varit det lugnaste året sedan
klubben bildades. Vi har endast varit ute
på sambandsuppdrag vid två tillfällen.
Det ena var vid hästfälttävlan i Tranemo
under två dagar samt cykelloppet
Vätternrundan.

S

Vår största inkomstkälla är just sambandsuppdragen. I år har det därför inte
blivit speciellt mycket intäkter till klubben. Vi har däremot i stort sett samma
utgifter, vilket gör att det tär på kapitalet.
Risken är uppenbar att vi måste höja
medlemsavgifterna framöver om trenden
håller i sig.
Ett steg i sparsamhetens syfte är som
ni kanske lagt märke till, tidningen har
inte kommit ut mer än med två nummer
under året. Dels beroende på att det inte
finns så mycket att skriva om—när det
inte händer något—dels att varje utgåva
kostar en hel del pengar för klubben. I
runda svängar 1.500:-. Vissa år har tidningen getts ut med fyra nummer—alltså
har vi under 2005 sparat in tre tusen
kronor, bara på detta.
Klubben dras ju också av ganska stor
hyreskostnad för klubblokalen. En klubblokal som inte besöks särskilt ofta. Visserligen har vi öppet varje tisdag—men det
är i stort sett samma besökare varje gång.
Vi har medlemmar som aldrig satt sin fot
i lokalen.
Vi trodde i vår enfald att intresset
skulle öka genom att vi köpte en bättre
begagnad rigg till lokalen—som klarar
både kortvåg, VHF och UHF med alla
moder. Men så var inte fallet heller. Repeatern är heller inte speciellt hårt frekventerad. Detsamma gäller APRSnoden.
Nej, nu får det vara slut på gnällanMark-Vågen nr 45

det. Åter till något positivt. Redaktionen
har under vintern besökt en annan redaktion—nämligen tidningen QTC som
är belägen i Rydboholm—under ledning
av vår ”gamle” vän Tomas/SM6MLB.
I mångt och mycket sker arbetet med
samma metoder i den stora och fina rikstidningen i stort sett som med den betydligt mindre lokaltidningen som du just
nu läser.
Själva redaktionsarbetet utgörs av
material från olika skribenter som sätts
samman i en mall. Mallen finns därför
att vissa sidor ska vara nästan lika nummer från nummer .
Så fungerar ju även vår lilla tidning.
Dock i betydligt mindre omfång. Vår
tidning kopieras på helt vanligt A4papper som sedan häftas och viks
(falsas). Omslaget består av tjockare och
färgat papper för att stagas upp.
QTC däremot görs på ett annat sätt.
Eftersom den består av över 50 sidor,
flera i fyrfärg trycks den på tre stycken
mycket stora ark—både på fram- och
baksidan, som sedan falsas och häftas för
att slutligen skäras till rätt storlek. Innan
skärningen går det inte att läsa tidningen
eftersom vikningen på ett speciellt sätt
gör att allt blir en hög av papper. Själva
innehållet på sidorna måste alltså ligga i
en speciell ordning (mycket komplicerat)
för att de ska hamna i rätt ordning efter
häftningen och skärningen. Det speciella
arbetet med att lägga ut sidorna kallas
för ”utskjutning”, och jobbet utförs numera med hjälp av dataprogram. Både
QTC och Mark-Vågen använder PC—
dock skiljer sig programvarorna åt.
När allt redaktionsarbete är klart är
det bara att lämna en datafil till tryckeriet i Växjö som ser till att tidningen
blir en tidning även i fysisk form.

- sm6lkt
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VHFVHF-testen
EMESTERMÅNAD innebär ju
inte att man kan hålla sig stilla
och vila hela tiden. Det är ju
mycket som ska göras när man
har gott om tid. En aktivitet som radioamatörer kan sysselsätta sig med är att
köra radio.

S

elements yagi på sex meters höjd fäst i en
gran. Ström togs från bilen.
Vidare dukade vi upp ett bord och
några stolar samt en grillplats gjordes i
ordning för att kvällsvarden bestående av
kött och korv skulle avnjutas i solnedgången i ackompanjemang av fågelkvitter och myggsurr.

Vi var en liten delegation bestående
av Dan/TZL och Per/YNE samt underTesten pågår mellan kl 19.00 till
tecknad som trotsade
23.00 svensk sommarvädrets makter och
tid. Vi kom inte igång
begav oss ut för att
förrän vid halvåttatiköra portabelt första
den beroende av olika
tisdagen i juli. SMHI
om-ständligheter. Vihade ju lovat åska,
dare hade vi några
men även denna gång
kameror som skulle
hade de missbedömt
skötas. Det blev några
läget. I och för sig garstillbilder till tidningen
derade vi oss med att
samt en videosnutt till
kunna köra VHFhemsidan.
testen från klubblokaPer/YNE in action.
Efter några timmars
len, men det ligger i
körande hörde vi att
sakens natur att köra ute i det fria. Dessen bil närmade sig. Det var Mattias/YEC
utom inbillar åtminstone jag mig att man
och Andreas/UNC som hade lockats av
är mer attraktiv när man kör mobilt eller
grilloset och kom precis lagom innan
portabelt i en test.
maten tog slut.
Vi trotsade som
Det är ganska fassagt SMHI’s varningar
cinerande
att radiovåoch gav oss iväg med
gor kan nå så långt
två bilar mot Sexdrega
med ganska enkla meoch Siebergs åsar eller
del. Men SSB tränger
”Rävaberget” som det
ju igenom ganska bra.
stod på vägskylten.
Vi
kunde ju även kört
Höjd över havet ungetelegrafi, men typiskt
fär 250 meter.
nog hade vi glömt
”Gudrun” hade fuskat
handpumpen hemma.
lite i vintras och inte
Som längst körde vi en
taget med sig alla träd
Dan/TZL in action.
DC0-station, 51 mil,
på toppen vilket gjorsamt SM 3, SM 1 och
de oss skyddade. Däremot märktes när
några danskar. Det blev 46 QSO samman körde upp på toppen att det var
manlagt och hittills årsbästa för vår del.
rejält högt. Helst hade vi velat ha horisonten fri. Speciellt på högre frekvenser.
- sm6lkt
Vi kopplade upp en Yaesu 817 plus
ett litet slutsteg till en hemmabyggd fem4
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Kris 05
RETS landsomfattande sambandsövning kunde vi tyvärr
inte vara så aktiva på som vi
från början tänkt oss.
Orsaken var att exakt samma helg arrangerades ”Markmässan” som vi i stället var aktiva på. Tanken var att vi skulle
köra kortvåg och samtidigt kunna
checka in på övningen, men vi fick inte
upp någon trådantenn för 80 meter vid
Arenahallen.

Å

För att Marks kommun skulle bli representerat bad vi några medlemmar att
hemifrån försöka kontakta distriktscentralen i Göteborg.
Ryktena går isär om själva övningens
förträfflighet. Själv har jag inte hört något ”radiovägen” varför jag avstår från
att kommentera detta.

- sm6lkt

Förbindelseprov
NDER hösten har vi gjort en
sammanställning om huruvida vi klarar att upprätta mobilt samband från hela kommunen till klubblokalen. Detta är en del i
det uppdrag vi åtagit oss inom Frivilliga
Resurs Gruppen.

U

loggfil som sedan demonstrationskördes
vid Markmässan.

Vi åkte därför ut med tre bilar, varav
två utrustade med GPS/APRS och samtliga med 2-metersradio. Två operatörer
avdelades till att passa basstationen i
klubblokalen medan bilarna körde hela
kommunen efter ett körschema som var
anpassat att täcka upp strategiska platser,
t ex brandstationer, äldreboenden, skolor
m fl.

Om det blir ett stort strömavbrott blir
ju också repeatern utslagen efter ett tag.
Därför måste det kunna gå att köra på
direkten. I klubblokalen har vi ju dieselaggregat och där ju att installera en
minirepeater om det skulle behövas länkas.

Vi körde både via repeatern och direkt på FM-delen. Det största problemet
var vid Ingseredshemmet nästan ända
nere vid kommungränsen vid Lindome.
Här gick det ganska dåligt, men med
högre effekt bör det gå att genomföra
samband därifrån också.
Även APRS-tekniken fungerade perfekt och på basen kunde man på datorkartan se var bilarna befanns sig samt
hur sakta det gick. Vi spelade även in en
Mark-Vågen nr 45

Vi provade som nämnts enbart med
FM och 2-meter och med ganska blygsam effekt, ca 25 watt till mobila antenner. Vi har ju tillgång till betydligt starkare utrustning om det skulle behövas.

Ett annat sätt är ju att köra på kortvågsbanden, men vi har få medlemmar
som klarar att köra kortvåg mobilt.
Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att proven utföll till belåtenhet
och vi vet var vi står om det skulle
”smälla till”. Däremot har vi inte fått
något av den utrustning som vi hoppas
få av Civilförsvaret. Meningen är att få
tillgång till överbliven militär utrustning
för att klara vårt uppdrag bättre.

- sm6lkt
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Årets valberedning...
… har återigen gjort ett kanonjobb och är dessutom färdiga med arbetet i så god tid att
förslagen kan publiceras i tidningen. Tänk i genom förslagen innan årsmötet, så rätt
figurer blir valda till de olika posterna.
Här är förslaget, men det kan bli flera förslag på en och samma post. Det är årsmötet som till slut väljer:
Ordförande:

SM6MLI

Hans Turesson

omval

Vice ordförande:

SM6UNC

Andreas Åbom

omval

Sekreterare:

SM6LKT

Jan-Olof Mattsson

omval

Vice sekreterare:

SM6TKY

Morgan Wemanis

omval

Kassör:

SM6TZL

Dan Jernheden

omval

Suppleant:

SM6MKZ

Rickard Carlsson

omval

Suppleant:

SM6KDH

Arne Fjeldheim

omval

Revisor:

SM6KTO

Jonny Andersson

omval

Revisor:

SM6NCF

Bengt Abrahamsson

omval

Revisorsuppleant:

SM6SMX

Björn Bruce

omval

Ansvariga SK6BA:

SM6MLI

Hans Turesson

omval

SM6LKT

Jan-Olof Mattsson

omval

Ansvariga SK6BA/R: SM6HJC

Tommy Sandebert

omval

SM6TKY

Morgan Wemanis

omval

En god fortsättning på det nya
året tillönskas alla våra läsare.
6

Marks Amatörradioklubb

Markmässan –05

V

I blev i år inbjudna att medverka vid Markmässan. Egentligen
halkade vi in på det berömda
”bananskalet”. Det var Civilförsvarsföreningen i Mark som önskade vår
medverkan då vi har ett visst samarbete
inom Frivilliga Resursgruppen.
Sagt och gjort. Vi beslöt oss ganska
snart för att visa upp senaste vapnet inom
samband, nämligen APRS. Vi hade ju bara
några veckor tidigare varit ute i kommunen och ”rekat” huruvida våra signaler
skulle nå klubblokalen från olika strategiska platser. Vid detta prov hade vi APRSutrustning i bilarna och passade på att
spela in en loggfil på datorn. Denna loggfil
kom väl till pass nu på mässan för att illustrera hur man ser bilarna förflytta sig på
kartan i datorn.
Vi tog även med en video som gick
nonstop med det specialgjorda TVprogrammet ”Tekniskt magasin” som Erik
Bergsten, SM6DGR, gjorde om radioamatörer. Dessutom hade vi ytterligare en dator som körde ett bildspel, gjort av

SM2KAL, om vad amatörradio är för någonting.
Vår monter var ganska liten, cirka tre
meter bred, så vi skulle få ett utrymme på
cirka en halv meter. Var och en kan ju
förstå att vi inte får plats med så mycket.
Eftersom vi var ganska tidigt där på morgonen den 1 oktober förstod vi inte riktigt var montergränserna gick och bredde ut så vi fick plats med två rullbord
med prylarna och dessutom hade vi med
en basstation för 2 meter och en magnetfotsantenn så vi kunde avlyssna repeatern.
När resterande sällskapet kom fick i
möblera om lite så vi hamnade ”nästan”
inom montergränsen. Vi hamnade mitt i
värsta rusningstrafiken eftersom alla som
skulle in i gymnasieskolans Arenahall
gick förbi just oss, stod vi som rundningsmärken och kunde inte undgås att
ses. Våra fina specialtryckta T-shirts,
svarta med giftgrön text fram och bak,
tack Sijo Reklam i Horred, gjorde att vi
avvek bra från mängden.
(Forts. på sidan 10)
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Till våra
medlemmar...
Kallelse till årsmöte
Måndagen den
6 februari 2006
kl. 19.00 i
klubblokalen.

Välkomna!!!
8

Marks Amatörradioklubb

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 2005-11-14 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 (2007)

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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(Forts. från sidan 7)

För att locka besökarna att åtminstone
stanna till några sekunder var att locka
med godis. Korgen tömdes ganska snabbt
då förbipasserande barn ibland tog
”nävavis”. Det var väl kanske inte så
många som lämnade intresseanmälan om
medlemskap eller radiokurs, men ett litet
frö kanske kommer att gro i någons huvud. Vi får väl se framöver om det bär någon frukt.
Eftersom vi stod i hörnet av montern
fick vi knappt plats själva. Det var gott och
väl tillräckligt med två representanter åt
gången. Någon måste hålla vakt hela tiden,
ty vår medhavda GPS-navigator och handapparat hade säkert någon velat ta med
sig. De är ju tillsammans värda nästan
tiotusen kronor. Det var fem stycken som
lovade ställa upp på lördagen för att vi
skulle få lite avlösning, men någon missuppfattning hade skett varför själva skiftbytet blev i slutet på dagen. Till söndagens
förevisning hade fyra stycken anmält sitt
intresse att representera klubben, och här
gick det betydligt bättre, ty då kom alla
samtidigt på morgonen. Mässan var öppen
mellan kl 10.00 och 16.00, i bästa tänkbara ”mässväder”, det vill säga regn och
dimma hela helgen.
Det är kul att vara ute på sådana här
tillställningar. Man träffar så mycket folk,
och alla är lika trevliga oavsett rang i samhället. Allt från ledande politiker i kommunen till före detta arbetskamrater, och
inte minst radioamatörer, som man faktiskt aldrig träffat förut, kom och presentera sig med samma lätta humor som vi själva försökte oss på.

Bland annat dök Borås Tidnings reporter
Kjellåke Dahlin upp i folkvimlet och jag
kunde ju inte motstå frestelsen att be
honom skriva lite om oss, men han tyckte
han skrivit så mycket om klubben vid
tidigare tillfällen. Tydligen behövde vi
ingen ytterligare reklam.
En annan kul ”grej” är att flera stycken som medverkar i Frivilliga Resursgruppen är före detta ganska höga tjänstemän, men som på ålders höst trappat
ner och istället ägnar sig åt fritidsverksamhet.
Bland annat före detta polismästaren i
Kinna, Lennart Berle, som jag aldrig tidigare pratat med, men som lätt känns igen
ingår i denna, och han var en av de som
representerade Civilförsvaret.
Trots att vi inte kände varandra alls
sedan tidigare, var det inte svårt att skoja
om varandras gemensamma kamrater.
Han avslöjade bland annat att han vid
något tillfälle fått den eminenta tidningen ”Mark-Vågen” av ”Bokhannlarn” i
gåva, och hotade med att vid hemkomsten lusläsa ”blaskan”, vilket jag avrådde
ty annars blir väl den oansvarige redaktören Interpolanmäld för förtal och allmänt åtlöje.
Vi lyckades även skrämma livet ur
den stackars Yasin/XUY som kommit för
att hjälpa till, och som uppenbarligen
inte var känd för polisen. Polismästaren
granskade våra fina namnbrickor detaljerat, och jag kunde ju inte hålla mun
den gången heller, utan nämnde att Yasin finns inte med i några ”register”.

- sm6lkt

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 plusgirokonto 630 27 10-6. Aktuella medlemsavgifter 2006 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.
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FROFRO-samarbete
NDER en helg i slutet av november skulle FRO –Frivilliga
Radio Organisationen—
arrangera en regionövning i
radiosamband. Vi såg detta som en bra
möjlighet att också prova vår utrustning
på amatörbanden över hela Västra Götalandsregionen.

U

Eftersom många radioamatörer även
är medlemmar i FRO borde de ju också
vara intresserade att se om amatörbanden går att etablera samband på. FRO
använder ju militära frekvenser men
principen är ju densamma som för vår
del. Det är fråga om direkt-QSO och
repeatertrafik på FM samt även Mobitex
och datatrafik.
Det var meningen att övningen skulle
hålla på i 24 timmar och ett scenario av
oväderstyp. Jag kontaktade många runt i
bygden som jag visste vara radioamatörer samt även med i FRO för att förmå
dem att satsa på 80 m och 2 meter SSB.
De jag fick svar från var mycket intresserade och skulle försöka fixa fram utrustning för detta tillsammans med den
militära biten.
Tyvärr fick vi inte igång ”Ringhals 5”
men vi körde i alla fall våra amatörstationer via bilbatteri, låt vara med laddare
via elnätet, men vi försökte i alla fall att
köra primitivt. FRO hade två man på
plats och vi hade också två man kontinuerligt.

Vi startade tidigt på morgonen , men vid
åttatiden på kvällen drog vi ner på verksamheten. Alltså körde vi inte hela dygnet som var meningen. Det var inte
många stationer som svarade på våra
anrop. Men då ska man veta att vi hade
bara några veckors förberedelsetid. Hade
vi haft mera tid kunde vi gjort ”reklam”
på ett helt annat sätt, t ex via SSA-bullen
eller via QTC. Men vi vet bättre till ett
annat år.
Vi fick även besök på kvällen av två
killar från FRO i Trollhättan som åkte
runt till alla platser för att på ort och
ställe se hur det fungerade och även träffa personerna bakom mikrofonerna.
Som sagt vi körde enbart telefoni och
var QRV på 80 m och 2 meter SSB. FRO
körde Mobitex, som är skriftliga meddelanden via radio samt FRO-net som i
princip är e-post via radiovåg. De körde
även telefoni via en FM-repeater i Borås.
Det är ju mycket viktigt att vi kan nå
hela regionen med samband om det
skulle bli någon kris framgent. Det bor ju
radioamatörer i princip alla stans så med
bra förberedelser borde det gå att snabbt
starta upp ett regiontäckande radiosamband.
- sm6lkt

I sådana här små utrymmen får
medlemmarna annonsera gratis.
Mark-Vågen nr 45
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Medlemsavgiften 2006

N

U är det åter dags att betala in
årsavgiften till klubben. Prisgrupperna är precis som vanligt sedan
klubben bildades för 15 år sedan.
Ungdomar betalar 40:- och familjerna 120:-.
För övriga är avgiften 80:-. Hedersmedlemmarna är tvångsanslutna och får därför vara
med kostnadsfritt.
I alla år tidigare har jag gjort i ordning
speciella inbetalningskort att använda vid
betalning. Det är ett ganska stort arbete att
göra etiketter och klistra och dona. De flesta
betalar väl sina räkningar direkt via Internet
eller sänder kuvert till PlusGirot, så jag antar
att själva ”inbetalningskortet” är ett förlegat
sätt att betala med.
Ett annat dilemma är att när man hämtar
så många inbetalningskort som jag gör (100tals), vill de ha betalt för dessa. Ett sätt är ju
att hämta i småportioner, men det kan ju var
och en räkna ut att det blir dyrt att åka flera
gånger. Det går att beställa färdigtryckta, men
de kostar också pengar.
Det finns en fara med att INTE sända med
något inbetalningskort, och det är att det är

mycket lätt gjort att glömma bort att betala
sin avgift.
Därför blir det en kompromiss som är lätt
för mig samtidigt som det är en påminnelse.
Jag sänder med ett datautskrivet kort som
ABSOLUT INTE FÅR SÄNDAS VIDARE TILL
BETALNINGSMOTTAGAREN och skall endast
ses som en påminnelse. Ni får själva fylla i ett
vanligt inbetalningskort om ni betalar i kassa
eller sänder i kuvert till PlusGirot.
Vi får ju inte heller numera korten i retur
från PlusGirot så några anteckningar får vi
ej. Det kommer endast en datafil med avsändarens namn, adress och belopp.
Vi vill gärna att ni betalar omgående,
senast före februari månads utgång. Jag hoppas att dessa nya rutiner ska göra det lätt för
oss alla.
Skulle ni mot förmodan INTE vilja vara
med oss längre—hör gärna av er till mig. Jag
kräver ingen motivering. Det viktiga är att
jag slipper skicka påminnelser och kostnaderna som detta medför.

- sm6lkt

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

Tisdag

Aktivitet

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

1

VHF-test

2

UHF-test

3

Temakväll

4

Reserv

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.
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UHFUHF-testen

A

NDRA tisdagen i varje månad sker motsvarande test
på 70 cm-bandet. Det vore
intressant att prova ”Rävaberget” även på dessa våglängder. Därför
enades Dan/TZL och undertecknad oansvarige redaktör om att åka dit och köra
lite radio. Nu räckte det att ta sambandsbussen, som är specialutrustad för dylika
aktiviteter.
Som rigg tjänstgjorde en Icom 706
som ger 20 watt ut på 70 cm i SSB-läge.
Antennen var en 14 elements logperiodisk yagi som visade sig fungera hyfsat,
trots bara sex meters höjd från marken.
Ström togs från ett fritidsbatteri.
Det blev 16 QSO, och längsta var till
Gotland med 32 mil. Testresultatet finns
på hemsidan. Vi körde även några norska och danska stationer. Även denna
gång glömdes CW-nyckeln hemma vilket
gjorde telegrafi omöjlig att hantera i
sändningsläge. Däremot var det en hel

del andra stationer som använde detta
trafiksätt.
Kvällsmat var av nöden tvungen att
inmundiga, varför en grill fick inköpas
att sätta fyr på så de medhavda korvarna
fick lite annan färg.
Vid elvatiden var det dags att stänga
stationen eftersom testtiden gått ut. Det
blev mörkt ganska snabbt så våra medhavda lampor fick bringa ordning på
tillhörigheterna. Det tar ungefär en timma att åka hem igen, varför nattsömnen
blev god. Kroppen mår nog inte bra av så
mycket skogsluft eftersom man blir trött.
Vi välkomnar gärna fler att deltaga
som operatör vid testerna. För det mesta
är det Dan och Per som försvarar klubbens färger, men som sagt, finns det någon mera som är intresserad är ni välkomna. Det är ju extra roligt att köra
från alternativa QTH.
- sm6lkt

Dan/TZL lyssnar efter exotiska DX på 432 MHz.
Mark-Vågen nr 45
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Vätternrundan
I år körs Vätternrundan 16—17 juni. Vår hjälp behövs även i
år.Några har redan anmält sitt intresse att hjälpa till, men det
finns plats för fler.

Skulle även Du vilja vara med ???
I så fall meddela mig omgående. De som lämnat besked om
intresse är naturligtvis inte bundna att hjälpa till. Mycket oförutsett kan ju inträffa under så lång tid tills loppet går.
Idealet är att vara tre operatörer per fordon. Detta för att ge
vila. Vi drar med en eller två husvagnar. Kan vi få ihop funktionärer vars antal är jämnt delbart med tre är det perfekt.
Tolv operatörer kan då betjäna fyra bilar och så vidare...
För er som inte varit med innan, kan jag nämna att vi har det
ganska gemytligt. Förra gången hade vi med ett par nya
medarbetare, och de tyckte det var så kul att de anmälde
sig på ”stört” för årets lopp.
Arrangören bjuder på mat och dryck, men det hindrar inte
att vi tar med egen meny och tillagar i husvagnarna efter behag. Eftersom vi åker till Hjo på fredagskvällen hinner de flesta
jobba på fredagen som vanligt. Vi bör kunna vara i Hjo
senast vid 21--22-tiden. Det tar någon timme att utrusta bilarna och grilla lite gott innan det bär iväg. Vi får de första cyklisterna efter midnatt. Vi är hemma igen på lördagskvällen.
Hör av er till mig:
Jan-Olof/SM6LKT, 0320/481 29, 0706/64 15 70,
jomattsson@telia.com
14

Marks Amatörradioklubb

Årsmöte
Årsmöte 6 februari, kl. 19.00 i klubblokalen.
Vi bju’r på fika.

Radiosamband
Vätternrundan 16—17 juni

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

Möten

Öppet hus

6 februari

Varje

8 maj

helgfri

14 augusti

tisdagkväll

Kl. 19.00

Kl. 18.30

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

Mark-Vågen nr 45
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