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SkeneSkene-Orienteringen
TERIGEN blev vi konsulterade att
hjälpa till vid Skene Sim –och
Idrottssällskap’s traditionella orientering, denna gång förlagd mellan
Skene och Hajom och med tävlingscentrum vid Buagärde strax väster om Skene.
Det är alltid kul att hjälpa denna klubb
med sina arrangemang. God stämning,
trevliga funktionärer och ytterst välorganiserade arrangemang utgjorda av Kjell
Johansson i spetsen och hans mannar och
tjejer.

Å

Tävlingen mönstrade ungefär 700 deltagare, varav vi skulle rapportera ett
hundratal fördelade på två klasser mellan
förvarningskontrollen och målet/
speakern. Det räckte alltså med två operatörer och det var Sven-Olof/NIG och JanOlof/LKT som representerade vår klubb.
Denna gång hade inte Mark-Vågen någon
fotograf utsänd varför läsarna får hålla
tillgodo med enbart text. Å andra sidan var
dessa herrar väl dokumenterade i förra
numret av tidningen, så det räcker och blir
över.
Eftersom avståndet endast var 400 meter fågelvägen räckte det med handapparater. För säkerhetsskull hade vi garderat
oss med en minirepeater placerad i Örby.
Tävlingsledningen önskade att vi kom till
tävlingscentrum kl. 08.00. Första start gick
strax före kl. 09.30 och vid tolvtiden fick
vi besked att vi kunde bryta förbindelsen,
ty då hade de mest intressanta löparna
passerat.
Alla deltagare i en orienteringstävling
har startnummer. Dock har inte alla nummerlapp. Vissa klasser är mera intressanta
än andra, därför ”märker” man sålunda
dessa. Tyvärr är det så att alla nummerlappar är inte väl synliga, dessutom sitter de
oftast bara på bröstet eller magen, alltså
kan det vara svårt att se dem när orienteraren böjer sig ner för att stämpla vid kontrollen. Man får inte fråga dem, ty då komMark-Vågen nr 51

mer de ur rytmen och blir förbannade.
Det bästa hade ju varit om numret varit
synligt både på bröstet och ryggen.
Men så bra får vi inte ha det. Därför
har vi alltid med oss en rutinerad orienterare från arrangörsklubben som
avgör startnumret när inte våra falkögon kunnat fastställa. För det mesta är
ju nummerlapparna rättvända, men
ibland är de spegelvända, ibland upp
och ner. En del kanske har tappat sina.
Någon kanske inte fått någon nummerlapp alls.
Härvidlag är det viktigt att den rutinerade kollegan på kontrollen känner
igen de tävlande, rent fysiskt, eller kanske på löpstilen eller på klubbdräkten.
Ofta kan speakern ”luska” ut vem den
aktuelle löparen borde vara, bara han
får några kännetecken på de ”anonyma” löparna. Just denna gång hände
dock några små malörer. Förste man ut
i spåret hade inte fått någon nummerlapp alls, trots att han ingick i den ena
intressanta klassen. Men han var ju
även först vid förvarningen så det var
inga problem.
En annan ”storfräsare” hade tappat
sin lapp, varvid förvarningen missade
honom. Speakern såg honom i kikare
utmed upploppet och kände igen honom, så det löste sig ändå, men det var
lite pinsamt eftersom vi inte rapporterat honom. Men det är ju omöjligt att
känna igen alla personer. En tjej kastade sin nummerlapp vid kontrollen.
Denna fadäs ska normalt innebära uteslutning. Men hon var snabbast av alla
i sin klass och vann sin klass.
Vi kan därför utgå ifrån att endast
de med nummerlappar ska vi rapportera startnumret på. Syns inte numret,
ange dräktfärger eller annat kännetecken som kontrollchefen tipsar om.
En annan sak som också är viktig i ori3

enteringssammanhang och det är hur vi
själva är klädda. Vi bör smälta in i miljön
så mycket så möjligt. Mörkgröna kläder är
bäst. Gult eller orange är inte att rekommendera. Håll låg volym på radion, helst
via hörlurar. Tala lågt och nära mikrofonen för att inte röja platsen. Inga blanka
antenner. Vitsen är ju att inte vägleda orienterarna till kontrollen. De ska ju hitta
den själva.
Om det sedan skulle vara så att någon
löpare är helt vilse och inte vet var han
eller hon är, är det upp till kontrollchefen
att bistå med tips. Det är ju ingen idé att vi
säger var vi är, ty det vet vi ju knappt
själva…
Detta är små smidiga tävlingar att ha
samband på. Konstigt att det endast är Skene SoIS som anlitar oss. Det finns ju många

orienteringsklubbar i kommunen. Dessutom är de sammanslagna till en gemensam
”klubb” kallad Markbygdens OK. Många
löpare springer för denna gemensamma
klubb, men många är också kvar i sina
respektive hemklubbar ty annars skulle
dessa klubbar inte få anordna några tävlingar.
Under årens lopp har vi hjälpt bl .a. OK
Mark i Örby och OK Räven i Sätila, men
det är ytterst sporadiskt. Många föredrar
att dra kabel och dito tillhörande telefoner
utifrån kontrollerna i skogen, men det säger ju sig självt att man ska använda trådlös kommunikation, även om det kostar
några hundralappar. Mobiltelefoner är
inte ens att tänka på.

-lkt

Inför nya året

P

Å nästa sida finner Ni kallelsen till
vårt årsmöte som äger rum måndagen den 2 februari 2009 i vår
klubblokal ”Bunkern”.

Vi gör precis som vanligt. Bifogar denna tidning en liten ”påminnelselapp” att
inte glömma betala medlemsavgiften till
klubben. Detta ska vara gjort före februari
månads utgång.
Medlemsavgiften för 2009 är lika som
2008, det vill säga 50:- för ungdomar och
120:- för övriga, även för en hel familj.
Självklart går det bra att betala kontant på
årsmötet.
Den som trots allt inte vill vara medlem
längre kan väl meddela sekreteraren eller
kassören detta, så vi slipper skicka påminnelser till ingen nytta.
Till de som har bensinpengar att fordra
bifogas även en kvittens om detta. Bensinpengar är från de sambandsuppdrag som
vi gjort under gångna året och där någon
kört med egen bil till och från tävlingarna.
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Vi hade hoppats att årets valberedning
skulle varit klara i så god tid att förslagen
till nya styrelsen kunde presenterats i detta
nummer, men det blev inte så denna gång
heller. Nu får det i stället komma som en
överraskning på årsmötet.
En annan viktig och rolig aktivitet som
vi har framför oss är inredningen av ”den
gröne”. Vi har införskaffat all teknisk utrustning som ska monteras. Därför efterlyses intresserade att hjälpa till med detta.
Hör gärna av Er till Dan/TZL som är delaktig i bilens skötsel.
Ytterligare en aktivitet som måste ökas
är närvaro i Frivilliga Resurs Gruppen. I
dagsläget består den av 2 utbildade grupper. Dock har några hoppat av, och en del
som redan är verksamma i andra frivilligorganisationer kan inte vara med på två
eller flera ställen samtidigt och som måst
utgå. Därför planeras för att utbilda en
tredje grupp för att upprätthålla bemanningen. Intresserade ombedes meddela
Sven/WOK som är vår kontaktman i FRG.
Marks Amatörradioklubb

JotaJota-Joti 2008

J

OTAN började redan fredagen 17oktober kl 19:00 men vi anlände inte förrän ca 12:00 lördag middag . Detta
med anledning av att Horreds scoutkår
valde att inte vara med från början på
grund av att de hade problem att få fram
tillräckligt med ledare. Vi, Fredrik/SM6TBJ
och jag, Sven/SM6WOK var närvarande
från 12:00 fram till ca 21:00.
Vi monterade antennen, en 5/8 för 2
meter. Denna satte vi på ett 6 meter långt
maströr uppe på balkongen på scoutstugan, vilket kändes lite tveksamt med tanke
på dåliga infästningar av detta, men det
gick bra.
Vi körde enbart 2 meter FM på grund
av flera här nämnda anledningar:

•
•
•

Störningar från datorer
Materialavsaknad
Kunskap om kortvåg

(vilket är det största problemet för undertecknad).
Man kan inte räkna med att amatörradio
skall slå allt det där med datorer, men det
är inte helt rätt för jag och Fredrik hade
inte en lugn stund på hela dagen. Det var
ungdomar hos oss hela tiden, vilket vi

uppskattade. Det är ju roligt att det vi
håller på med uppmärksammas.
Särskilt roligt, eller egentligen inte,
var det när servern som Joti’n gick via,
inte pallade med trycket. Då var det fullt
upp vid radion! För vi behöver endast
antenn, kabel, radio och 12 volt så är vi
igång.
I loggen hamnade ett fåtal stationer
med ett flertal operatörer, det var mest
SK6DQ som var QRV med ganska många
operatörer. Det var även ett fåtal andra
SM- och SA- stationer som svarade på
våra anrop, vilket givetvis är uppskattat.
Jag vill med detta tacka berörda amatörer för deras intresse att svara våra scouter.
Det var förövrigt lite för lugnt på 2
meter, det vore kul om fler klubbar vill
ta kontakt med scoutföreningar. Har ni
kontakter hos andra klubbar så kan ni
kanske påverka dem.
Jag även passa på att tacka Fredrik/
SM6TBJ för gott samarbete. Hoppas vi
hörs nästa Jota, för jag kommer vara
med

73 de SM6WOK Sven

En god fortsättning på
det nya året tillönskas
alla våra läsare.
Mark-Vågen nr 51
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Till våra
medlemmar...
Kallelse till årsmöte

Måndagen den
2 februari 2009
kl. 19.00 i
klubblokalen.

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

Mötets öppnande

2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

4

Uppläsning av dagordning samt fråga om godkännande

5

Inval av nya medlemmar

6

Val av ordförande och sekreterare för mötet

7

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

8

Uppläsning av protokoll fört vid föreningsmöte 2008-11-10 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 (2010)

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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Fälttävlan i Tranemo

F

ÖR andra gången samma år blev vi
erbjudna att hjälpa Tranemoryttarna med en stor fälttävlan. Nu daterar vi söndagen den 7 september.

Vi var åtta operatörer som hjälptes åt
att ordna radiosambandet från hindren till
speakern. Vädrets makter var oss inte nådiga denna tävling. Det ösregnade hela
tiden vi var där.
Själva tävlingen arrangerades precis
lika fint som vi är vana vid hos Tranemoryttarna. Dock var det en för dem ny

domare, som inte var insatt i kutymen.
Detta ställde till lite oreda både för tävlingsledningen och oss.
Hur som helst — vi gjorde det jobb som
vi från början blivit ålagda att göra och
som har fungerat perfekt under de cirka
15 år som vi hjälpt till vid hästtävlingarna.
Vi ser fram emot nästa års tävlingar på
Berg. Det är alltid roligt att hjälpa en så fin
arrangör.

- lkt

Starta teknikkurs?

D

ET finns önskemål att starta en
teknikkurs. Finns det tillräckligt
många som är intresserade, kan
det gå att ordna.

Vad menas med ”tillräckligt många”?
Det brukar vara så att hälften av antalet
som börjar, försvinner under kursens
gång, därför är det ett absolut minimum
att minst 5 fullföljer.

Lämpligt att använda är SSA’s utbildningsmaterial som kostar 350:-. Vi har ju egen
provförrättare inom klubben.
Det var ju ganska många år sedan det
arrangerades något liknande här i kommunen. Lite nya radioamatörer skulle inte
skada. Lokaler har vi så det räcker.
Hör av er till Jan-Olof/LKT.

Påminnelse
Glöm ej bort att betala in medlemsavgiften till klubben FÖRE
februari månads utgång. Det går bra att göra detta på årsmötet.
Avgifter 2009:
50:- för ungdomar
120:- för övriga, även för en hel familj.

8

Marks Amatörradioklubb

H

Livräddningskurs

ELGEN 15-16 november arrangerades en livräddningskurs på
Tånga Hed’s gamla militära
övningsområde i Vårgårda. Den
ingår som fortlöpande utbildning inom
Frivilliga Resurs Gruppen. Från vår klubb
deltog Sven/WOK och Jan-Olof/LKT samt
från Civilförsvarsföreningen i Mark,
Christian Isberg. Vi huserade i redaktörens
husbil som fungerade utmärkt både som
bostad och transportmedel.
Vi åkte från ”Metropolen” kl. 8.30 lördag morgon, för att vara i Vårgårda kl
10.00 då samling skulle ske. Uppskattningsvis var vi 30-talet deltagare totalt,
varav knappt tiotalet radioamatörer, flera
dessutom FRO’are. Vi blev indelade i tre
grupper som samtidigt och växelvis skulle
öva hjärt/lungräddning, brandsläckning
och bårtransport. Detta tog några timmar
så lunchen som intogs i den stora f.d. militärmatsalen smakade utmärkt.
Efter detta var det dags att öva ”förbandsteknik”. Sjukvårdsläraren hade ett
förflutet som sjukvårdare i Libanon och
andra krigshärdar. Det inte han har varit
med om, var nog inte värt att vara med om
heller.
När vi övat på varandra tillräckligt,
hördes ett kraftigt knallskott. En fingerad
trafikolycka inträffade en bit bort i skogen.
Eftersom vi nyss blivit utbildade var ordern
att ta med alla grejor och på med skyddskläderna. I bilen satt två personer rejält
skadade, och dessutom brann det i motorrummet. Det gällde att snabbt få ut personerna och se till att få dem till ”sjukhus”.
Uppsamlingsplatsen eller som på fackspråk kallas ”brytpunkten” var ett stabstält
försett med värme och belysning.
Eftersom ”larmet” kom så plötsligt
(vilket det alltid gör) fattade ju vi aldrig
galoppen. Det var dessutom mörkt och
blåsigt. När första gruppen överblickat
Mark-Vågen nr 51

läget, konstaterades att det behövs bårar. Givetvis hämtades bara en bår. En
man avdelades att hämta en bår till.
Alla som pysslat med militärens bårar
vet att de består av fyra delar. Två delar
som fälls ihop till själva båren, och två
tygstycken som träs genom båren på ett
finurligt sätt. Självklart kom bärare nr
2 endast med halva båren… En tredje
man fick springa iväg för att hämta
resten. Detta drog med sig att de skadade fick vänta onödigt länge på transport.
Det var några hundra meter att
springa med bårarna vilket gjorde att
det fick skiftas bärare. Väl framme vid
brytpunkten kunde vi tvätta rent från
allt blod (maskeringsfärg) och konstatera att figuranterna var vid liv.
Denna övning var mycket lärorik.
Dels att ha utrustningen i ordning, vid
rätt tidpunkt och förberett vem som gör
vad. Eftersom det endast var två ”skadade” men cirka 30 ”nyfikna”, skulle
ju någon avdelats att hålla ”obehöriga”
på avstånd. Dels stod ju vissa i vägen,
dels skymdes ”utryckningsbilens” strålkastare så sjukvårdarna hade svårt att
se. Saken gjordes ju inte bättre av att
övningsledarna gjorde ”fuffens” med
flit. Men det kan ju vara sådant som
också händer i verkligheten.
När övningen var till ända och vi
fått beröm för insatsen vankades det
middag. Denna bestod av kycklingfilé i
currysås med ris nedsköljd med juice
och till efterrätt glögg med pepparkakor. Vårt lilla gäng gick till husbilen för
att vila lite och fixa till bäddningen.
Övriga hade hyrt rum i de gamla barackerna som numera är vandrarhem.
Vi fick besök av en radioamatör från
Hjo-trakten som var trevlig nog att
”tjöta” med oss till halvtolv-tiden.
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Dessvärre fanns det ingen chans att kunna
somna eftersom underhållningsmusiken
utrustats med rejäla bashögtalare. Vid
halvtre-tiden hade Sven fått nog och tipsade en nattvandrare om att sänka ljudet,
vilket också gjordes med en halvtimmes
fördröjning så han gick nog inte raka vägen.
Vi skulle upp till frukost kl. 9.00. Dock
hade övningsledningen, som även skötte
maten, inte sovit så bra heller, så det blev
ingen mat förrän kl. 10.30. Men detta
kompenserades med rejäl frukost.

Därefter kom en representant från Länsstyrelsen och pratade om krishantering.
Vid 14-tiden var kursen avslutad och vi
kunde efter genomgång av helgens bravader konstatera att det blir en liknande kurs
även nästa år. Då vore det roligt med lite
nya ansikten också. Plus vi andra som lärt
känna varandra något så när. I och för sig
var det några kända ansikten bland radioamatörerna som vi träffat förut.

- lkt

Kursdeltagare lyssnar intensivt på föredraget i den gamla militärmatsalen.
Foto: Kjellåke/SM6VAG.

Temakvällar
Tisdag

Aktivitet

Tisdag

1

VHF-test

3

2

UHF-test

4

10

Aktivitet
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Årsmöte
Årsmöte 2 februari, kl. 19.00 i klubblokalen.
Vi bju’r på fikat.

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

Möten

Öppet hus

Årsmöte 2 februari

Varje

11 maj

helgfri

10 augusti

tisdagkväll

Kl. 19.00

Kl. 18.30

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