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Redaktörens krönikaRedaktörens krönikaRedaktörens krönikaRedaktörens krönika    

Klubblokalen Klubblokalen Klubblokalen Klubblokalen ———— Pentagon Pentagon Pentagon Pentagon    
 
Intresset för klubblokalen minskar allt mer. De första åren var tydligen roligast att 
träffas och tjöta på tisdagskvällarna. Eftersom två av tisdagarna varje månad sam-
manfaller med VHF/UHF-testerna finns en gemensam nämnare. Nu i vinter har det 
varit besvärligt att komma upp till lokalen eftersom träd blockerat vägen. 

När det blir sommar har kanske vi annat att sköta på kvällarna än klubbgemen-
skap. Alltså har vi under senvintern experimenterat med att endast ha öppet första 
tisdagen i månaden. Men det visade sig att det var öppet vissa av de övriga tisda-
garna ändå. Därför kom ibland medlemmarna på låsta dörrar. Det är mycket vik-
tigt med kontinuitet, alltså alltid ha öppet samma dagar och tider så det är lätt att 
komma ihåg. 

P 
Å årsmötet beslöt vi att vår emi-
nenta tidning skulle utges både 
som ”papperstidning” och ”e-
tidning”. Nästan alla mötesdelta-

garna ville ha tidningen elektroniskt, alltså 
att den var läsbar från hemsidan, alterna-
tivt sändas som en e-postfil för egen ut-
skrift eller bara läsmöjlighet. 

En av fördelarna med detta är ju att det 
blir billigare genom att slippa tryckningen 
och portot. Dessutom kan ju även utomstå-
ende läsa vår publikation. Alltså en form 
av reklam som kanske kan öka medlems-
antalet. Troligen finns det medlemmar som 
gärna vill ha en riktig tidning som går att 
hålla i. Alltså måste man göra två varianter 
vilket skapar merarbete. 

Dock finns det även andra nackdelar. I 
dagsläget görs själva ”papperstidningen” i 
Microsoft Publisher. Programmet fixar till 
så att de olika sidorna kommer i rätt ord-
ning på själva tryckarket vid utskriften. 

Det funkar så att om man måste infoga 
någon eller några sidor så blir det ju en 
helt annan ordningsföljd på nästan samtli-
ga sidor i hela tidningen. Det är inget som 
man måste tänka på utan programmet 
sköter detta automatiskt. På fackspråk he-

ter detta ”utskjutning”. Om alla sidor skul-
le ligga i sidnummerföljd skulle det inte gå 
att läsa tidningen när den är tryckt och 
häftad. 

Vi har under tiden sedan årsmötet, 
gjort olika experiment för att göra om en 
vanlig tidningsfil till att passa i PDF-
format, men vi har ej lyckats med att få 
sidorna i nummerordning. De följer med 
så fint från originalfilen, men de kommer i 
fel följd. Alltså blir det ett himla hoppande 
om man ska kunna läsa tidningen.  

En annat problem är att en 20-sidors 
tidning med bilder ligger på ca 80 MB i 
storlek. Om man ska komprimera ner den 
till en storlek som är lagom för den slöaste 
bredbandsuppkopplingen går det knappt 
att läsa den eftersom upplösningen blir så 
låg. 

Vi har ej kunnat lösa problemet med 
det resultat som vi önskat. Därför får den-
na revolution ligga på ”is” ett tag till. Det 
finns ju å andra sidan en annan lösning, 
och det är att inte ha någon tidning alls, 
utan utnyttja hemsidan för att göra en 
form av ”månadsreferat”, där både 
”dåheter” och ”nyheter” kan finnas med. 
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ÅrsmötetÅrsmötetÅrsmötetÅrsmötet    

Å 
RSMÖTET hölls som vanligt nu-
mera i vår klubblokal i Assberg. 
Eftersom vi har det en vanlig 
måndagskväll blir det inte så väl-

besökt. Det mesta, för att inte säga nästan 
allting, går på rutin numera, genomförs 
mötet ganska raskt. Hela styrelsen blev 
ånyo omvald. 

 Detta kan bara bero på två saker—
antingen gör styrelsen ett gott jobb, be-
hövs alltså inte bytas ut, eller också beror 
det på dåligt intresse från övriga med-
lemmar att vilja ha en ledande post i 
klubben. Vad vet jag!  

Även i år sändes en betalningspåminnel-
se tillsammans med kallelsen för 2007 
års medlemsavgifter. Det är ett stort ar-
bete att sända med separata inbetalnings-
kort med påklistrade etiketter.  

För första gången i klubbens historia 
kommer medlemsavgifterna att höjas. 
Detta från och med år 2008. Orsaken är 
givetvis klubbens dåliga ekonomi. Det 
bliver 50:- för ungdomar och 120:- för 
övriga oavsett om det är en hel familj 
eller enskild medlem. Vi torde få fler  
familjemedlemmar på detta vis. 

 ---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

Notiser i korthet...Notiser i korthet...Notiser i korthet...Notiser i korthet...    
 
 
… lördagen 4 augusti körs en mindre rallytävling i Skene. Här kommer vi att ”pra’a” 
samband med tre operatörer. Nästa år är tänkt med en större tävling. 
 
… den planerade HLR-kurskvällen inom FRG är flyttad till höstsäsongen. 
 
… Röda Korset erbjuder alla klubbmedlemmar kostnadsfri HLR-kurs. Kravet är att vi 
blir ca 13-14 stycken. Ännu har inte tillräckligt många anmält sitt intresse. HLR står för 
”Hjärt-Lung-Räddning” och det är viktigt att kunna. Anmäl er till Hans/MLI som sam-
ordnar det hela. 
 
… kommunen har ”disconnectat” telefonen i klubblokalen. Vi har inte fått någon förklar-
ing. 
 
… vi saknar fortfarande några som EJ betalat medlemsavgiften för 2007. Med denna tid-
ning medföljer en påminnelse till de det gäller. Skulle avgiften ha betalats, kontakta  
Dan/TZL eller Jan-Olof/LKT för utredning. Vi kan ju ha missat någon betalning, eller att 
den kommit bort på vägen. 
 
… vi har behov av uppvärmt lagringsutrymme för vår surplusmateriel, bestående av stora 
koaxrullar, apparatskåp och antenner. Storlek motsvarande 2-3 lastpallar. Kanske finns 
gratis plats hos någon medlem. Kontakta Hans/MLI. 
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BrandskyddskursBrandskyddskursBrandskyddskursBrandskyddskurs    

S OM bekant har vi ju inte så väldigt många radiosamband eller andra 
aktiviteter inom klubben just nu. 
Därför passar vi i stället på att vida-

reutbilda oss. Inom Frivilliga Resurs Grup-
pen (FRG) har vi både sjukvård och brand-
skydd på programmet. 

En vacker vårkväll skulle vi avsätta tid 
vid brandstationen i Skene, där brandmäs-
tare Conny Johansson tog hand om oss och 
berättade om olika lagar som trätt i kraft 
angående brandskydd. Dessutom fick vi 
öva på att släcka oljebrand och brand i 
kläder. 

Alla goda ting är 3 
Det praktiska var det roligaste och kanske 
det nyttigaste, ty det kommer man ju ihåg. 
Conny nämnde för att en brand ska uppstå 
krävs tre saker – brännbart material, syre 
(luft) och värme. Saknas någon av dessa 
komponenter blir det ingen brand. På 
Sven/WOK’s kluriga fråga framgick att 
brännbart material kan självantända, un-
der förutsättning att temperaturen är till-
räckligt hög. Det behövs alltså ingen låga. 

För att släcka en uppkommen brand är 
det alltså i princip bara att ta bort någon 
av dessa tre komponenter, vilket låter en-
kelt, men inte alltid är det. Det framkom 
att vatten kan användas även i elektrisk 
utrustning, dock lägre än 400 volt. En 
brinnande TV kan man alltså släcka med 
ett glas vatten (kräver nog brandmansut-
bildning om det ska lyckas, tror jag). Säk-
ringen går ofta sönder vilket gör att man 
inte får någon stöt. 

Kvävning 
Vad man absolut ALDRIGALDRIGALDRIGALDRIG får släcka med 
vatten är ett flottyrkok på spisplattan. Här 
är det kvävning som gäller. Ett stort gryt-
lock som täcker rejält, gör att syret i pan-
nan tar slut snabbt, och elden kvävs. Tar 
man vatten gör detta att vattnet som är 

tyngre än flottyren, gör att den brinnande 
vätskan flyter ut med en storbrand som 
följd.  

För oss som har hus och hem är det bra 
att ha någon typ av handbrandsläckare. 
Det finns tre olika typer som man kan 
köpa i handeln och som släcker bränder 
effektivt. Dock inte på spisenDock inte på spisenDock inte på spisenDock inte på spisen. Dessa är – 
skum, pulver och kolsyresnö. 

Skumsläckare 
Den typ Conny rekommenderar i hus är 
utan tvekan skumsläckaren. Den släcker 
effektivt och är den enda typen som hind-
rar återantändning. Den avger släckmedel 
som är lätt att få bort. Dock har den en 
nackdel – frostkänslig. Därför kan man 
inte förvara den i fordon eller utomhus 
vintertid. 

Pulversläckare 
Pulversläckaren används därför i fordon. 
Dock har den en mycket stor nackdel och 
det är släckmedlet som i det närmaste är 
omöjligt att få bort. Däremot har den stor 
kastlängd, så om man inte kommer nära 
brandhärden är den att föredra. 

Kolsyresläckare 
Kolsyresläckaren är ofta stor och klumpig. 
Har ingen bieffekt med släckmedlet efter-
som det är kolsyra och detta försvinner. 
Dock måste man gå nära eldhärden för att 
få bukt med elden. Och det är ju ibland 
inte det lättaste. 

Samtliga släckare är ganska dyra att 
ladda om. Kanske blir det billigare att köpa 
en ny och de brukar kosta mellan 500—
1000 kronor om det är en sexkilos. Jag 
skulle förmoda att man kan få ersättning 
från försäkringsbolaget om man räddat 
huset eller bilen från en storbrand med en 
släckare. Eftersom släckare är dyra att an-
vända är ju vatten det billigaste släckmed-
let och bör användas i första hand. 
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Brandfilt 
Om man ska släcka brinnande kläder på 
någon person använder man naturligtvis 
ingen släckare utan då gäller det att snabbt 
få ner personen på marken och kväva 
branden med en jacka/filt eller annat 
lämpligt material. Man ”skjuter” lågorna 
från härden med början från huvudet och 
neråt, i annat fall kan lågorna slå upp i 
ansiktet. Därefter stryker man tätt intill 
kroppsdelarna så att all luft pressas ut och 
därefter tar bort filten/jackan från fotän-
dan först, så att inte eventuella lågor slår 
upp i ansiktet. Detta är den billigaste 
släckmetoden. Metoden går ut på att ta 
bort syret, alltså kvävning. 

En bil brinner oftast i motorrummet. 
Om man öppnar motorhuven kommer det 
in massor med syre vilket gör att branden 
ökar. Det räcker med 2 kilos pulversläcka-
re om man har detta tillhands. Ytterligare 
en fördel med att inte öppna motorhuven 

är att släckmedlet blir kvar inne vid mo-
torn och inte sprider ut. 

Man ska därför öppna en liten springa, 
så att man precis kan få in släckarens 
slang och därefter avfyra pulvret. Pulvret 
sprids ju inte utanför motorrummet när 
huven är stängd. Det blir en sådan stor 
pulverchock av trycket att elden slocknar 
snabbt. Risk finns dock för återantändning 
om man öppnar huven och luften får till-
träde. Även här går metoden ut på kväv-
ning. 

När brandkåren ska släcka en bilbrand 
använder de oftast vatten. I detta fall går 
metoden ut på kylning, alltså få bort vär-
men. Dock kan ju risken finnas att bilmo-
torn spricker eftersom den är varm. Men 
vad har man att välja på. Om bilen brinner 
upp spelar ju motorns skick ingen roll. 

Kolsyresläckarna jobbar ju också efter 
principen kylning. Conny sa att tempera-

Morgan/TKY släcker en brinnande docka med hjälp av en filt. 

Foto: Dan/TZL 
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turen på snön är cirka 72 minusgrader när 
den lämnar munstycket. 

Om man ska släcka bränder i rum där 
det är mycket lättflyktiga fasta material, 
t.ex. damm i en textilfabrik är det i princip 
omöjligt att gå in med handbrandsläckare, 
eftersom trycket på släckmedlet blåser iväg 
eldhärden till ett annat ställe som då också 
tar eld. I sådana fall ska man använda vat-
tendimma. Det finns speciella vattenslang-
munstycken som finfördelar vattnet. Alltså 
bildar vattnet en dimma som kyler bran-
den utan att för den skull blåsa iväg här-
den. 

Oljebrand 
Conny satte eld på dieselolja i en plåtbalja. 
Han stänkte på bensin och kastade i en 
tändsticka. Vi fick först prova att släcka 
med kolsyresnö. Man fick mycket riktigt gå 
ända intill. Men det behövs inte många 
millisekunders begjutning innan det blev 
släckt. Dock återtände oljan en gång, vilket 
bevisar att kolsyra inte är det helt perfekta. 

Därefter provade vi med pulver och då 
kunde vi stå fem-sex meter ifrån men ändå 
släcka effektivt. Det är mycket högt tryck 
på pulvret.  

Som final testade vi med skum. Det 
gick bara att prova en gång, vilket gjorde 
att Conny utförde detta prov själv. Det var 
därefter omöjligt att återtända baljan. Man 
kunde se hur skummet, som är en mix av 
luft/vatten och skumvätska, som då blir 
lättare än oljan, lade sig effektivt på och 
skyddade mot luftens syre. Därför kunde vi 
kursdeltagare inte prova. 

Conny berättade att i släckbilarna finns 
300 liters skumtank som blandas med 
vattnet och här kan de ha olika blandning-
ar. Det skum som har den trögaste massan 
kan klibba fast vid väggar, medan lätt-
skummet kan pumpas in och fylla hela 
rum. Man ser ju ibland när brandkåren 
har släckt bilbränder att hela bilen befin-
ner sig i en skumhög. Detta gör man inte 
direkt för att släcka branden, utan för att 

hindra att ny brand uppkommer ifall det 
har runnit ut bensin på marken och det 
bildas gnistor från skärverktyg och liknan-
de när räddningspersonalen arbetar. Alltså 
förebygger man ytterligare komplikationer 
med denna enkla åtgärd. 

Var alltid förberedd 
Conny tipsar om att man hela tiden ska 
vara förberedd på brand och försöka ligga 
steget före. Ha gärna flera brandvarnare i 
ett hus, gärna en i varje sovrum. Ha alltid 
alla mellandörrar stängda. En vanlig trä-
dörr hindrar genomträngning av rök i 
några minuter, vilket kan vara avgörande, 
ty röken förstör ofta mera i ett hus än själ-
va elden. Om du måste ut ur ett rökfyllt 
rum, kryp efter golvet där finns oftast syret 
kvar. Upp vid taket samlas alla brandga-
serna och värme vilket gör att vid minsta 
syretillförsel blir det en rökgasexplosion. 

Utrymningsplan 
Upprätta gärna en utrymningsplan. Att 
alla inneboende samlas på samma ställe 
utomhus i säkerhet, beroende på vindrikt-
ning osv. Stäng in elden så gott det går. Ha 
alltid minst två utrymningsvägar. Det kan 
vara problem att ha sovrummen på andra 
våning. Trappan kan vara rökfylld så ing-
en kan gå ner. Då återstår fönstervägen. Är 
det flera meter ner till backen är det inte 
lustigt att hoppa. Här kan en utvändigt 
monterad brandstege vara till stor hjälp. 
Denna ska naturligtvis inte gå ända ner till 
marken, ty då kan ju också ovälkomna 
”gäster” ta sig upp den vägen, utan bör 
sluta några meter upp. Ett alternativ är en 
stege som är delvis nedvikbar.En annan 
enkel åtgärd kan vara att ha kraftiga rep 
inne vid fönstret, så man kan fira sig ner 
via dessa.  

Jag bodde på ett gammalt hotell i Sand-
viken för tjugotalet år sedan och mitt rum 
låg på andra våning. Här hade man grova 
rep hängande bakom gardinerna. Repen 
var i grovleken fyra-fem cm i diameter och 
lika långa som avståndet till marken. 
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Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb ???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb ???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb ???Hur bli medlem i Marks bästa radioklubb ???    
 
Kom gärna på någon tisdagskväll till klubblokalen. Vill du vara anonym, 
skicka dina personuppgifter: namn, adress, telefon o s v till oss—antingen via 
snigelpost eller e-post till sekreteraren. Sätt samtidigt in medlemsavgiften på 
vårt plusgirokonto 630 27 10-6.  
 
Medlemsavgifterna för 2007 är per år: 
120:- för hela familjen, 40:- för ungdom (under 18 år) och 80:- för övriga.  
 
Avgifterna för 2008 blir per år: 
120:- för hela familjen och övriga, 50:- för ungdom (under 18 år). 
 
Man behöver inte vara radioamatör för att bli medlem i klubben. 

Akta rygg 
Lämna aldrig tända ljus obevakade. Även 
små värmeljus som kan verka beskedliga 
kan vara livsfarliga om man har otur. Jag 
har en kompis som gärna tänder värmeljus 
och dessutom flera i samma ”armatur”. 
Ofta står ljusen i trånga utrymmen, t.ex. 
en glasgrotta. Glaset blir varmt och det kan 
samlas rökgaser i denna. När den kritiska 
temperaturen uppnåtts bildar även den 
smälta ljusmassan ett perfekt brännbart 
ämne.  

Min kompis lämnade rummet för ett 
kort ögonblick för att gå ut i köket och 
hämta något. Han tyckte det flammade till 
i rummet. Han går in och ser hela ljusgrot-
tan stå i ett eldhav. Samtliga värmeljus 
hade alltså tagit eld i ljusmassan så det blev 
en rejäl låga likt en blåslampa. Han är ut-
bildad brandman så han förstod att kväv-
ning är enda chansen. Han tog därför den 
största gryta han hittade och lade över. 
Elden dog direkt av syrebrist. Nu hade han 
den turen att ljusgrottan stod mitt på ett 
bord. Man kan ju tänka sig scenariot om 
det varit nära ett fönster med gardiner som 
tagit eld också. Då är det kris. 

Conny berättade om en händelse i ju-
las. Det var en adventsljusstake av metall 
som dekorerats med mossa. Denna stod på 

TV’n. Innehavaren lämnade huset och 
glömde släcka ljusen. Påföljden blev att 
ljusen brände ner och mossan fattade eld. 
Själva metallådan blev så het av värmen att 
den smälte ett rektangulärt hål i TV’ns 
plasthölje, vilket gjorde att det blev kort-
slutning när lådan hamnade på kretskor-
ten inuti TV’n. Grannarna såg att det flam-
made i lägenheten och larmade räddnings-
tjänsten. 

Grundreglerna för att undvika brand 
är därför: förebygg i möjligaste mån. Slå 
gärna av alla hemelektronikapparater med 
en yttre strömbrytare när de inte används. 
Gärna tvåpolig, som dessvärre är svåra att 
få tag på. Använd helst inga levande ljus. 

 Rengör bakom kyl och frysar. Investera 
gärna i jordfelsbrytare som bryter ström-
men i hela huset om något kommer i ola-
ga. Förbered dig på brand, skaffa brandfil-
tar, handbrandsläckare och brandvarnare. 

Förbered utrymningsvägarna. Stäng 
mellandörrar – men lås dem inte. Håll 
spisfläktfiltret rent och kolla med sotaren 
så även ventilationskanalen blir rengjord. 
Fettet som fastnar på dess väggar brinner 
bra om det antänds. Håll tändstickorna/
tändare borta från barnen. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    
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Fälttävlan i TranemoFälttävlan i TranemoFälttävlan i TranemoFälttävlan i Tranemo    

T 
RADITIONSENLIGT arrangerade 
Tranemoryttarna sin stora häst-
fälttävlan, och vi hjälpte natur-
ligtvis till även denna gång som 

var lördag/söndag 28—29 april 2007. 

Tävlingen var av ganska hög dignitet. 
Vi hade lite kort om funktionärer. På 
lördag var vi åtta stycken och på söndag 
tio. Det är alltid svårt att dimensionera 
när man inte vet exakta bansträckning-
en, hur många hinder som syns från 
speakerbåset, respektive hur många hin-
der som varje operatör kan se direkt. 

På lördagen hängde det på nåder. 
Flera operatörer fick hålla reda på upp 

till fem hinder. Då vill det till att vara 
högkoncentrerad och att inte missa nå-
gon ryttare.  

I debutantklasserna var det många 
som föll av sina hästar, mycket beroende 
på dålig rutin och samspel mellan ryttare 
och häst. Det blev inga skador på varken 
ryttarna eller hästarna, vilket är ganska 
vanligt. Sjukvårdare och ambulansteam 
från Skene lasarett lyssnar på våra frek-
venser och kan med några sekunders 
varsel vara behjälpliga. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    

Operatörerna fr v Roland/EAT, Morgan/TKY, Veikko/HKD och Dan/TZL gör sig redo inför tävlingen. 

En ny telefon, som även går att ringa med, demonstreras. 
Foto:Hans/MLI 
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I 
NOM Frivilliga Resurs Gruppen ingår 
allehanda studiebesök på kommunala 
inrättningar. Den senaste har varit på 
Avloppsreningsverket i Skene som har 

35 år på nacken. Här handlar det om skit, 
det vill säga sådant som vi spolar ner i våra 
avlopp.  

Vi ledsagades genom anläggningen av 
Anders, missade tyvärr hans efternamn, en 
av två heltidsanställda, som han uttryckte 
det ”vattnets väg”. 

Detta reningsverk tar hand om avlop-
pen från centralorten, det vill säga Örby, 
Skene och Kinna. Övriga orter har egna 
mindre reningsverk. Dock måste slammet 
köras till Skene för vidare behandling ef-
tersom det finns större resurser här. 

Avloppsvattnet renas dels mekaniskt, så 
att de fasta partiklarna avskiljes. Detta sker 
i stora bassänger där stora skrapor drar 
undan detta. Man fyller på tryckluft i bot-
ten för att få partiklarna att flyta upp till 
ytan. Detta sker i flera omgångar.  

Vidare finns även biologisk nedbryt-
ning. En himla massa mikroorganismer är 
anställda för att sköta detta arbete. PH-
värdena ska ligga inom vissa gränser, och 
då är det ju viktigt att avloppsvattnet inte 
är förorenat onormalt mycket eftersom 
reningsverket kanske inte kan kompensera 
allt. Bland annat kan stora regnmängder 
göra att processen slår snett då det blir 
högt flöde i bassängerna och allt blir ut-
spätt. 

I avloppet ska inget annat slängas än 
det som kommer från människokroppen, 
inklusive torkpappret vars fibrer löses upp. 
Alltså inte en massa gamla mediciner, ke-
mikalier som färg och olja eller andra fasta 
produkter. 

När vattnet gått genom alla reningsste-
gen släpps det ut i ån. Givetvis är inte vatt-
net drickbart, men enligt Anders är det så 

Studiebesök på reningsverketStudiebesök på reningsverketStudiebesök på reningsverketStudiebesök på reningsverket    
pass rent att vid jämförelse i ett glas är 
det knappt någon synbar skillnad på 
färskvatten och det ”renade”. Troligen är 
det ”renade” något saltare. Det är ingen 
som vågat provsmaka. Däremot har hänt 
att någon arbetare ramlat i bassängerna. 
Detta är inte nyttigt för kroppen. I det 
första reningssteget var lukten besväran-
de vilket tyder på att där fanns mycket 
bakterier. 

Vid stora strömavbrott blir det pro-
blem. Eftersom det inte går att ha själv-
fall från alla bostäder till avloppsverket 
måste det finnas pumpstationer. Inom 
kommunen finns det ca 40 pumpstatio-
ner som hjälper avloppsvattnet på sin 
väg till reningsverket. Inom reningsver-
ket finns många och stora pumpar samt 
kompressorer som behöver mycket 
ström.  

Det finns inga så stora reservkraft-
verk att ta till som behövs, så ett ström-
avbrott på en vecka blir det att allt av-
loppsvatten svämmar över och går direkt 
ut i dagvattnet.  

Slutprodukten kallas för slam och 
läggs på hög. Man har gjort experiment 
med att gödsla åkrar med det, men det 
har inte blivit någon succé. Det är gans-
ka stora mängder, troligen ett tiotal 
billass per vecka, så det är synd att inte 
kunna använda det till något. I dagsläget 
används det till att täcka över sopstatio-
nen på Skene Skog, det blir ju i princip 
mull med tiden. Men vad göra när det är 
fullt där… 

Detta är saker som vi husägare inte 
tänker på. Det är inte konstigt att taxan 
är hög, ty det är mycket som kostar kom-
munen för att hålla vår miljö så ren som 
möjligt. 

---- sm6lkt sm6lkt sm6lkt sm6lkt    
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Fieldday 10 årFieldday 10 årFieldday 10 årFieldday 10 år    

K 
lubbens årligen återkomman-
de fieldday blev även i år i 
kombination med en 24-
timmars testhelg i början av 

juli. Eftersom förra årets QTH var mycket 
bra, rent radiomässigt, beslöts att vara 
där i år också. 

Det blev lite strul med kallelsen till 
våra medlemmar. För att spara kostnader 
för klubben skickar vi inte ut snigelpost 
till alla medlemmar, utan det blir info via 
söndagsnätet samt kallelse via e-post till 
de som har detta.  

Dock fallerade e-posttjänsten denna 
gång, och kallelse kom inte ut till de som 
har Telias internettjänst. Dock vet vi inte 
var felet låg, det kan också ha varit hos 

Bredbandsbolaget. Men hur som helst, vi 
som pysslar med radiokommunikation 
ska ju inte behöva vara beroende av 
publika kommunikationstjänster, utan 
ska kunna nå medlemmarna via radio-
våg. Därför bör ju alla våra medlemmar 
kunna få reda på information om intres-
se finns.  

Många gånger diskuteras ju klubbens 
aktiviter på repeatern och även på di-
rektkanaler så ingen bör kunna missa, 
såvida man har radio förstås. 

Som de flesta vet var ju inte vädergu-
darna oss nådiga denna gång. Eller som 
Per/YNE så käckt uttryckte det ”luft-
fuktigheten är nästan 100 procent”. Det 
var ungefär samma deltagare som förra 

SK6BA/P ”borggård”. 
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gången. Vi var aktiva på kortvågsbanden 
samt 50, 144 och 432 MHz. Dessutom 
mobilt bredband och Webcam som via 
3G-nätet skickade bilder till vår hemsida. 

Stora Hökås är ett lämpligt ställe med 
gott om plats och lagom många träd att 
som kan utgöra fästpunkter för trådan-
tenner utan att skärma signalerna. En 
nyklippt gräsmatta och ett välfyllt ved-
förråd gör det perfekt för vårt ändamål. 

Denna gång placerade vi inte ”den 
gröne” på den högsta punkten, utan det 
fick i stället bli en liten ”borggård” inra-
mad med bilarna och Andreas/UNC’s 
förträffliga radiovagn med diverse över-
nattningstält och grillplats under en 
överspänd presenning. 

För att göra det lite mera strukturellt 
delade vi in oss i team. Ena teamet bestod 
av Andreas/UNC, Lennart/ANH och  

Jonas YCQ som ägnade sig åt kortvågs-
banden. Här användes den välutrustade 
radiovagnen och olika horisontella tråd-
antenner och vertikaler provades. Jonas 
provade QRP från tält med FT-817 på 
batteridrift.  

I andra teamet fanns Morgan/TKY, 
Dan/TZL och Per/YNE som skötte VHF-
aktiviteterna där vi deltog i EDR nordiska 
24 timmars contest på 6 m, 2 m och 70 
cm. Radioterrängbilen har sedan förra 
året utrustats med fast monterad och 
tiltbar mast. 

I ”den gröne” fanns utrustning för 
50/144/432 MHz samt datorer för 
loggning. Ett dieseldrivet 6 kW elverk 
stod för strömförsörjningen. 

Tyvärr bröts trenden då vi alltid haft 
tur med vädret genom åren. Denna gång 
var det regn och blåst som nog delvis 

Grillmästare Jonas/SM5YCQ i farten. Notera hjulhusets förmåga att hålla grillkolen torra. 
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Interiör från det välutrustade shacket i ”den gröne”. 

Per/YNE, Veikko/HKD, Gunilla/xyl HKD, Jonny/KTO och Hans/MLI konfererar. 



14 Marks Amatörradioklubb 

Tisdag Aktivitet 

1 VHF-test 

2 UHF-test 

3 Telegrafikurs 

4 Telegrafikurs 

5 Reserv 

gjorde besökarantalet mindre än tidigare 
år. Men vi som var där gjorde så gott vi 
kunde med tält och presenning för att 
skydda oss mot vädrets makter.  

Det blev en trevlig samvaro i 
”briefingtältet" där grillen värmde gott 
på lördagskvällen. Vår verksamhet lock-
ar även den offentliga sektorn, då polisen 
gjorde en visit för att kolla läget. Det 
framgår inte av reportern om de fick 
smaka av maten. 

Besökande medlemmar: Lennart/SA6ANH, 
Jonas/SM5YCQ, Veikko/SM6HKD, Jonny/
SM6KTO, Hans/SM6MLI, Morgan/
SM6TKY, Dan/SM6TZL, Andreas/
SM6UNC, Per/SM6YNE, Gunilla (xyl 
HKD) samt hundarna Chuck och Tjabo 
(dock inte medlemmar ännu. Dessutom två 
okända från ordningsmakten. Inte heller 
de medlemmar. 
 
Foton o text: Dan/TZL  
(med vissa kommentarer från redaktör’n). 
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Radionät 
Söndagar kl. 20.30 SNT, RV 48/RU396 (= R0/Ru14) 

(reservqrg: 145.475 MHz) 

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

Möten Öppet hus 
13 augusti Varje 

12 november helgfri 

Årsmöte 4 februari 2008 tisdagkväll 

Kl. 19.00 Kl. 18.30 

 

4 aug Rally Sprint Skene MS  3 op 




