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Förtroendevalda & självutnämnda 
(Nästan samma gubbar) 

I 
NOM klubben hade vi inte 
speciellt många aktiviteter in-
bokat när förra numret av tid-
ningen kom ut.  

Jag var faktiskt lite bekymrad om 
att det inte skulle finnas något att 
skriva om denna gång. Men där 
hade jag fel igen. Om man tar till-
vara alla tillfällen där klubben är 
engagerad så finner man att det 
sker ganska mycket.  

Under vintern har mycket arbete 
gjorts i det tysta med att färdigställa 
”den gröne”.  

Vi har vid fyra dagar varit ute på 
sambandsuppdrag. Med lite tur blir 
det ytterligare ett i höst.  

Vi har avverkat ytterligare en 
”field-weekend”, eller vad man nu 

ska kalla det.  

I februari hade vi klubbens års-
möte. Det fattas en valberedning 
inför nästa årsmöte. Använd hösten 
till att fundera ut förslag till denna 
så Peter slipper vara ensam. 

Vi har haft medlemmar på olika 
kurser. Vid några tillfällen har 
klubben deltagit i olika radiotester. 

Allt detta kan ni som inte varit 
med, ta del av här i ”blaskan”. Vi 
ser väldigt gärna att det är fler 
medlemmar som tar del av våra ak-
tiviteter.  

Det är ju faktiskt så att det är 
medlemmarna som ”gör” klubben. 
Inga medlemmar—ingen klubb. 

- lkt 
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VinterarbeteVinterarbeteVinterarbeteVinterarbete    
Utöver detta har arbete gjorts på den ut-
rustning som sitter i kommunalhuset i Kin-
na. Den består av en väska med snabb-
koppling till antennen. Riggen är en Ken-
wood TS 710 duobands datarigg, även den 
utrustad för krossbandsdrift. Denna väska 
har även en laptopdator. Bilen är utrustad 
med två laptoppar. Utöver detta har vi 
tillgång till fyra Yaesu FT-60 duobands 
handapparater.                                                                                                                                            ---- lkt lkt lkt lkt    

U 
NDER de mörka vinterkvällarna 
har verkligen inte klubbens ak-
tiva legat på latsidan. Nu fanns 
all tid i världen att fixa i ord-

ning ”den gröne” med all radioapparatur 
och antenner som vi fick oss hemleverera-
de i höstas.  

Det har varit ett litet team med Dan/
TZL, Sven/WOK och Peter/WOL som gjort 
det mesta jobbet. Viss specialistkompetens 
har varit av nöden tvunget att inhandla för 
en del verkstads– och lackjobb. Under 
stundom har ytterligare någon medlem 
anslutit sig till gruppen.  

Bilen är nu utrustad med en Kenwood 
TS 2000 kortvågsrigg, en Kenwood TS 710 
duobands datarigg, med möjlighet till 
krossbandsrepeater. Tre stycken Yaesu FT 
7800 duobands mobilstationer för att 
framledes bilda en mobil repeater, samt en 
Garmin gps-mottagare. Plus därtill höran-
de antenner på taket. 
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L 
ÖRDAGEN 28 februari var vi 
kallade till en kurs i Tranemo som 
arrangerades av Svenska Rid-
sportförbundet .  

Det är ju så att den som sitter bas 
(spindeln i nätet) även haft den ansvars-
fulla uppgiften att kunna stoppa tävlingen 
när någon olycka hänt. Vi har ju under de 
ca 20 åren vi hjälpt till med radiosamband 
på fälttävlan haft samma arbetsuppgifter.  

På senare år har det införts att det ska 
finnas en speciell ”controller” som kon-
trollerar att alla säkerhetsaspekter följs.  

Alltså är det controllern som avgör när 
en tävling ska stoppas. Controllern ska 
endast ha denna arbetsuppgift. Med andra 
ord får inte radiobasoperatören ha båda 
uppdragen samtidigt. 

Torbjörn/VUL, Hans/MLI och Jan-Olof/LKT nyutnämnda controllers. 

ControllerControllerControllerController----kurskurskurskurs    
När vi är ute på uppdrag brukar det vara 
Hans/MLI eller undertecknad som sitter 
bas. Vi beslöt därför att gå denna utbild-
ning, för att kunna bistå den ordinarie 
controllern med radio. 

Kursen hade samlat deltagare från flera 
olika ryttarklubbar. Bland annat dök vår 
kompis Torbjörn/SM6VUL från Vårgårda 
Radio Club upp, och detta var ju kul. De 
hjälper ryttarklubben på Sämsholm utan-
för Herrljunga och på så sätt ser vi ytterli-
gare en möjlighet att kunna samarbeta när 
det gäller mycket stora tävlingar. 

Det är allmänt förekommande att just 
radioamatörer anlitas för att sköta radio-
sambandet på fälttävlan. Vi talade med 
representanter från en Mantorpsklubb och 
där var även radioamatörer inblandade. 

---- lkt lkt lkt lkt    
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Genrep från HyltenäskulleGenrep från HyltenäskulleGenrep från HyltenäskulleGenrep från Hyltenäskulle    

E 
FTER vinterns alla 
vedermödor med 
att bygga färdigt 
”den gröne” var 

det dags för ett genrep för 
att se att allt fungerar som 
det är tänkt. 

Detta skulle bli bra att 
göra vid månadstesten den 
2 juni från Hyltenäskulle 
som är ett ganska bra ra-
dio-QTH. Lite smolk i gläd-
jebägaren är att de stora 
träden växt ytterligare, vil-
ket gör det nästan omöjligt 
att resa upp antennerna 
som sitter på bilen.  

Själva testen gick som 
vanligt bra och resultatet 
kan beskådas på hemsidan. 

”Huvudpersonen” själv, RATGB 11,  
QRV för testkörning med högantenn uppfälld. 

Alltid populärt med grillning.  
Stående fr v:  

Sven/WOK och Gullik/FBD. 
Med ryggarna mot kameran:  
Villiam och Linnea samt på  

högeryttern Peter/WOL. 

Peter/WOL, Sven/WOK och Villiam förbereder kvällsvarden. 
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F 
ÖRSTA helgen i maj var det åter 
dags att hjälpa Tranemoryttarna 
med deras stora vårtävling. 
Startantalet var denna gång inte 

lika högt som brukligt. Orsaken är att det 
gick många andra tävlingar runt omkring. 
Antalet ridklubbar har ökat varför utbudet 
blir större, därför räcker antalet ryttare 
inte till att fylla alla tävlingar som förr. 

Det har hänt några otrevliga olyckor de 
senaste åren varför säkerhetsbestämmel-
serna höjts betydligt. Vi har under vintern 
varit på kurs i Tranemo för att lära oss 
dessa nya rutiner som införts. Bland annat 
får inte den person som innehar ”control-
lerposten” ha någon annan sysselsättning 
än just att kontrollera att säkerheten efter-
följs. Han är den som har rätt att stoppa 
hela tävlingen vid behov, avsett vad doma-
re och tävlingsledare säger.  

Normalt sköter klubbens egna funktio-
närer denna syssla, men de har också ont 
om folk vilket drog med sig att Hans/MLI 
fick agera controller på söndagen. Vilket 
han skötte med den äran. På lördagen var 
det Malin Lanned från arrangörsklubben 
som var controller. Hans blev lite förnär-
mad när jag nämnde att lördagens control-
ler var mycket snyggare än söndagens… 

Vi hade redan på fredagen varit uppe i 
Tranemo och kollat så allt skulle funka lika 
bra som vanligt. Dock var lite oroliga att 
det inte skulle stämma. Denna gång skulle 
vi bemanna ytterligare åtta chefsfunktio-
närer med radio på ett eget nät. För att 
vara på den säkra sidan tog vi med min 
husbil som skulle få fungera som huvud-
kvarter. Dessutom utrustad med antenn-
mast och flera radior. 

På fredagkvällen fick vi se banskisserna 
och vi kunde konstatera att vi hade nog 
behövt haft lite mera funktionärer än de 
tio vi hade per dag. Vi är ju ett 100-tal 
medlemmar i klubben, så det är lite märk-

ligt att inte flera kan hjälpa till när vi har 
en klubbaktivitet. Det är ju inte så många 
per år numera. 

Hur som helst. Vi tog in på ”Öhwalls 
camping” som hade plats för tre husvag-
nar och en husbil så denna blev fullbelagd 
med en gång. Campingvärden Sven-Erik/
KYP kallade undertecknad för ”Tjockis” 
och ”Isterbuk”. När Veikko/HKD hörde 
detta blev han så paff att han riktigt ryckte 
till. Å andra sidan var ju det bättre att få 
reda på sanningen direkt, än bakom ryg-
gen. Naturligtvis tog jag inte illa upp, ty 
jag retar honom nästan varje gång för att 
han inte kan prata svenska. Han är sedan 
födsel och ohejdad vana från Kristianstad. 
Lärde känna honom i början av 80-talet 
när vi skulle avlägga telegrafiprov. 

För vår del började själva tävlingarna 
vid 14-tiden. På lördagen var det ca 65 
ponny’s som skulle deltaga. De startar med 
tre minuters mellanrum, vilket innebär att 
det är två hästar ute på banan samtidigt. Vi 
rapporterar från alla hinder som inte kan 
ses direkt från speakern, huruvida hästar-
na klarar hindren eller ej. Det är ganska 
intensivt  att hålla reda på uppemot 20 
olika hinder samtidigt för den som sitter 
bas hos speakern. Våra resultat är bara 
preliminära rapporter, men stämmer näs-
tan hundraprocentigt med slutresultatet. 
Dessutom håller vi ett vakande öga på ryt-

Fälttävlan i TranemoFälttävlan i TranemoFälttävlan i TranemoFälttävlan i Tranemo    
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tarna så de inte skadas. I dessa fall får vi 
konsultera ambulansteamet, djurambulan-
sen eller veterinären. Vi har även kontakt 
med reparationsgrupperna som kan fixa 
om något hinder går sönder. Nytt för i år 
också direktkontakt med överdomaren och 
controllern. 

Det var fem olika banor som skulle 
avverkas på lördagen. Från början hade vi 
speakern i själva resultathuset, men efter 
ungefär halva tiden skulle vi flytta spea-
kern till ett annat ställe, vilket medförde 
omgruppering av positionerna. Vi 18-
tiden var tävlingen över och vi kunde kon-
statera att allt gick helt perfekt. Inget akut 
alls, utan vi kunde plocka ner våra grejor 
och konstatera att vi behöver nog inte ha 
med lika mycket utrustning i morgon. 

På söndagen skulle Hans/MLI får göra 
debut som certifierad controller. I och för 
sig har vi haft titeln vid tidigare tillfälle, 
men då hade vi inte ”papper” på det. Han 
fick därför vara på plats redan vid 10-
tiden för att till fots kolla alla banor och 
hinder. Vi övriga räckte komma vid 13-
tiden eftersom tävlingarna även då skulle 
starta vid 14-tiden. 

Nu var det ett 100-tal hästar som skul-
le avreagera sig i terrängen. Det blev gans-
ka intensivt eftersom de startar med två 
minuters mellanrum. Det var en hel del 
som fick bryta tävlingen, beroende på att 
hästen vägrar hoppa över, och i vissa fall 
föll ryttaren av, vilket innebär automatiskt 
uteslutning. Som väl var hände inga ska-
dor utan tävlingen kunde pågå som plane-
rat. Även nu var tävlingen slut vid 18-
tiden. 
Det är lite synd att vi är så få funktionärer 

att vi precis på nåder räcker till. Det fina 
hade varit med ytterligare någon operatör 
som kunde avlösa, ty man hinner inte att 
äta eller uträtta naturbehov. Pauserna mel-
lan klasserna är kanske bara tio minuter 
och det är precis att man hinner leta upp 
de nya hindren och installera sig. Dessut-
om ska controllern ha reda på att banan 
och funktionärerna är klara fem à tio mi-
nuter före start.  

Den som fick klart jobbigast var Laila/
MKQ som stundtals hade fyra hinder att 
bevaka. Hon har aktivt tävlat i sporten 
vilket gör att hon klarar lite mera än vi 
andra när det gäller det tävlingstekniska. Å 
andra sidan var vi snälla mot henne vid 
klassbyte, ty då fick hon bara ett hinder att 
koncentrera sig på. 

Under båda dagarna tjänstgjorde Sven-
Olof/NIG, Gunnar/CYX, Veikko/HKD, 
Laila/MKQ, Richard/MKZ, Gunilla Karvo, 
Lars Henningsson, Hans/MLI och under-
tecknad Jan-Olof/LKT. På lördagen dessut-
om Sven/WOK och på söndagen Dan/TZL 
som ordinarie operatörer. Hans och Jan-
Olof satt växelvis som bas, men fick stund-
tals ge sig i väg till något hinder och rap-
portera därifrån. Förutom på söndagen då 
Hans var upptagen med sitt nya uppdrag 
och ej fick göra något annat. 

Det blir troligen ingen mera tävling i 
Tranemo i år. Men vi blev förhandsbokade 
till nästa års arrangemang. Det är faktiskt 
20 år som vi hjälpt dem med radiosam-
band. Dessutom har vår kännedom om 
sporten spridit sig så att vi fick uppdragen 
både på Tjolöholm och i Borås vid tidigare 
tillfällen. Det ena ger det andra, och sköter 
man sig, blir det bra, i annat fall blir det 
pannkaka och inga nya uppdrag. 

- lkt  

Ett stort GRATTIS till Camilla Ivarsson i Kinna som fått 

sitt efterlängtade certifikat med signalen 

SA6BGP 
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Fieldday vid Stora HökåsFieldday vid Stora HökåsFieldday vid Stora HökåsFieldday vid Stora Hökås    

Direkt från Tyskland kom delar av ”Vårgårda-gänget” som förbereder tältmontage. 
Foto: Jan-Olof/LKT. 

K 
LUBBENS årliga fieldweekend 
arrangerade vi återigen på det 
fina radio-QTH’et vid Stora 
Hökås mellan Rydal och Hyssna. 

Liksom de senaste åren förlades denna i 
samband med EDR-testen som varar i 24 
timmar. Aktiviteten går i första hand ut på 
att köra så mycket radio som möjligt, där-
efter allmänt radiosnack och inte minst 
grillning.  

Som vanligt kom det fler besökare från 
andra klubbar än vår egen. Konstigt… Det 
var mest från Vårgårdaklubben. De har ju 
medlemmar utspridda på ganska stort om-
råde. Jag har inte callen på alla, men det 
nämndes hemma-QTH som; Mölndal, Gö-
teborg, Rävlanda, Vårgårda och Borås. 

På klubbens hemsida kan ni se mycket fina 
bilder från aktiviteten. Även resultatet från 
själva testen. Det är för omfattande att ta 
med allt i tidningen. 

På nästa sida har Dan/TZL gjort en 
liten resumé om ”campen”. 

Självklart finns mycket mer att nämna, 
och det bästa sättet är att besöka våra akti-
viteter regelbundet för att få reda på vad 
som händer och sker. 

När det gäller fielddayen är det nästan 
samma personer varje gång. Var är ni alla 
andra i klubben? Vågar ni inte komma? Vi 
är inte så farliga som man kan tro! 

---- lkt lkt lkt lkt    
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Fr v: Kjell/ZBE, Peter/WOL, Torbjörn/VUL, Hans/MLI och med ryggen mot kameran Gullik/FBD. 
Foto: Jan-Olof/LKT. 

Efter 2 veckors värmebölja hade vi goda 
förhoppningar om en solig och varm helg. 
Trots värmeåskväder och kraftigt regn i 
Boråstrakten såg det hoppfullt ut på fre-
dagskvällen då vi anlände till Hökås.  

Som vanligt ägnades första kvällen åt 
att montera upp och förbereda campen. HF 
från Andreas radiovagn och V/UHF från 
radioterrängbilen. Vi upptäckte snart fel 
på klubbens FT-847'a. Verkade vara nåt 
trassel med att få ut signalen på 50MHz. 
Som tur var fick vi låna en backup-radio i 
form av ANH's TS-480. Tack Lennart! 

Stor aktivitet på 50 o 144 från södra 
Europa men ganska få signaler nådde oss i 
Skandinavien. Viss frustration över detta 
Även på lördagen då många sydeuropeer 
körde JA på 50Mhz. 

Flera av besökarna hade med egen ut-
rustning och provade olika antennkon-

struktioner. Stundtals var det många, 
finurligt utplacerade, "snubbeltrådar" på 
lägerplatsen. Kul att se denna experiment-
lusta och olika lösningar! Tack även till 
Andreas som ställer upp med sitt elverk 
som förser campen med 220V dygnet runt! 

På lördagskvällen samlades alla kring 
grillarna och medhavda godsaker iord-
ningställdes. Därefter vidtog mingel och 
samvaro som för vissa varade fram till 
morgontimmarna. Flera uppfriskande 
dopp nere vid Stora Hålsjön krävdes under 
helgen. Skönt att svalka sig när termome-
tern visar 30C i skuggan. 

God uppslutning både från klubbens 
medlemmar och från SK6LK, Borås och 
SK6DZ, Vårgårda samt från andra håll. 
Deltagare: SA6ANH, SA6AUN; SM6EAT, 
FBD, JCC, KTO, LKT, MLI, SEE, TKY, TZL, 
UNC, WOK, WOL, VUL, WXI, XQW, YCQ, 
ZBE, ZFA plus diverse familjemedlemmar. 
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D 
EN anrika tävlingen kördes i år 
för 41:a gången. Tävlingen ar-
rangeras av Kullings Motorsäll-
skap som håller till i Herrljunga 

med omnejd. Det är ett bilrally som brukar 
samla ett par hundra deltagare från hela 
syd- och mellansverige.  

Radiokommunikationen sköts numera 
av våra kolleger i Wårgårda Radio Club. Vi 
brukar hjälpas åt när det är stora arrange-
mang eller då det kan vara svårt att få tag 
på funktionärer, som till exempel nu i se-
mestertider. Förra året hjälpte vi till med 
fem operatörer. De önskade samma antal 
även i år, men vi lyckades bara få ihop 
fyra. 

Tävlingen bestod av fem specialsträc-
kor och var totalt ca 17 mil lång. Det var 
178 anmälda ekipage, men det brukar 
alltid bli något färre eftersom deltagarna 
måste anmäla sig i god tid före tävling, och 
risk finns att under tiden kanske de delta-
ger i någon annan tävling och där kör sön-
der bilen och inte hinner få i ordning. 

Våra funktionärer bestod denna gång 
av Hans/MLI, Sven-Olof/NIG, Lars Hen-
ningsson och undertecknad. Vi använder 
inte amatörband, utan lånar speciella 
kommersiella stationer, som arbetar på 
yrkesfrekvenser med en slavsändare i Vår-
gårda vattentorn. Därför behöver man inte 
vara radioamatör för att hjälpa till här. 

Sven-Olof, Lars och jag blev placerade 
på specialsträcka 3, som var belägen i när-
heten av Floby och den var 16 km lång. 
Därav att vi var placerade i start och mål 
samt en vägvaktsposition som reträttväg 
för eventuell utryckning. Hans placerades i 
starten på SS 4, en sträcka uppåt Falkö-
pingstrakten. 

Vi skulle samlas vid Folkets Park i Herr-
ljunga kl 09.00, lördagen 24 juli. Första 
start gick kl 11.00, varför vi hade lagom 

med tid att ta oss ut till kontrollplatserna 
och rigga upp samt kolla förbindelserna. 
Till starten på SS 3 där jag stod kom de 
första bilarna strax före kl 13.00, men 
sedan kom de med ett par minuters mel-
lanrum ända tills framåt 17-tiden. 

Tävlingsledningen satsar mycket på 
säkerhet. Vid min start hade vi en ambu-
lans stationerad, samt ytterligare en ambu-
lans på en annan sträcka plus en s.k. 
”rescue-bil” alltså en terränggående mind-
re räddningsbil. Dessa var utrustade med 
APRS så vi kunde på en datorkartbild se 
var de befann sig. 

Helt plötsligt uppenbarade sig några 
grönklädda figurer mellan träden. Det 
kom fem militärer utmärkta med ”MP” 
och ”SKYDDSVAKT” med k-pistar som 
troligen var skarpladdade. Tydligen var 
dessa också intresserade av rallyt. En av 
specialsträckorna gick ju på Remmene 
skjutfält så de hade väl fått order att kolla 
läget runt omkring. 

Det hände ju lite incidenter som vanligt 
när det gäller rally och de höga farterna 
som de extrema tävlingsbilarna får upp. 
Förr dög det använda vanliga stoppur, men 
det gäller inte längre. Nu ska tidtagningen 
ske med fotocellutrustning. Vid målet på 
min sträcka var det en bil som körde ner 
hela anläggningen så det blev ett redigt 
strul innan funktionärerna fick ordning på 
måltiderna. Som tur är finns manuell 
backup, så det går i efterhand att rekon-
struera. Problemet är ju att bilarna kom-
mer med bara några minuters mellanrum 
så det ställer stora krav på personalen när 
något oförutsett inträffar. 

Tävlingsledningen ville ha reda på de 
rätta tiderna, så Sven-Olof fick i uppdrag 
att kolla detta. Det tog en himla tid och 
basoperatören blev lite otålig, och undrade 
hur det gick. Sven-Olof meddelade lugnt 
och stilla att ”här är full panik, funktionä-

Kullingstrofén 2009Kullingstrofén 2009Kullingstrofén 2009Kullingstrofén 2009    
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rerna vill inte prata med mig”. Så det blev 
helt enkelt inga tider rapporterade. 

På en av de tidigare sträckorna körde 
en bil av vägen strax före målgång och den 
började brinna. Den kvinnliga föraren 
klagade på nacksmärtor varför en ambu-
lans fick tillkallas för transport till Alingsås 
lasarett. 

Vid förra årets tävling satt Hans/MLI 
som vägvakt. Han tyckte det hände för lite, 
varför han denna gång paxade för att vara 
på en start. Det mest dramatiska som hän-
de de tävlande var att en bil tjuvstartade 
med 1 sekund som Hans fick rapportera. 
Däremot kunde det gått riktigt illa för en 
av sjukvårdarna från Röda Korset som rå-

kade sitta sönder en campingstol varvid 
hon ramla baklänges och slog huvudet i en 
bildörr.  

I övrigt fungerade tävlingen perfekt för 
vår del. Det är alltid roligt att komma ut på 
en riktig rallytävling, som tyvärr inte ar-
rangeras så ofta i våra bygder. Vi träffar 
våra amatörvänner och har riktigt kul 
både före och efter tävlingen.  

I Vårgårda är det Torbjörn/VUL som är 
ordförande och tillika sambandsansvarig. 
Hans lilla hundvalp, terriern ”Zorro” fick 
än en gång smaka på MLI’s rökpipa. Han 
lärde sig röka på vår fieldday. 

 

- lkt 

Vår alltid omtänksamme och timide ordförande Hans/MLI ser till att alla ska trivas när vi är ute på olika aktiviteter. 
Är det inte mat och dryck så är det rökverk. Här invigs Zorro i piprökningens ädla konst. 
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S 
KENE Motorsällskap’s traditio-
nella rallysprint på området 
kring Backabanan i Skene bör-
jar nu bli rutin för oss. I år 

arrangerad den 1 augusti. 

Tävlingen består endast av en spe-
cialsträcka. I år var det ca 60 ekipage 
som kom till start och dessa hade att 
köra sträckan tre gånger. Bilarna kör 
en och en med ca 2 minuters mellan-
rum. Det tar cirka en och en halv mi-
nut att avverka sträckan. Man lägger 
ihop varje bils körtider och får på så 
sätt fram en segrare. Ju kortare tid – ju 
bättre. 

Vi ställde även denna gång upp 
med sju operatörer. Det är egentligen 
två separata samband. Ett säkerhets-
samband som håller koll på ekipagen 
ifall någon kör riktigt galet samt ett 
samband för tidsrapporteringen från 
målet till speaker och resultattjänsten. 

Backasprinten 2009Backasprinten 2009Backasprinten 2009Backasprinten 2009    
För att inte störa varandra ligger vi på 
helt olika frekvenser. 

Tävlingen gick helt perfekt. Fint väder! 
Bara ett fåtal bilar tvingades bryta! Inga 
olyckor! Detta är små smidiga tävlingar. Vi 
skulle samlas kl 10.00 för genomgång och 
för att hinna ut till respektive platser till 
första start som var kl 11.00. Det blev även 
en liten middagsrast och den sista tävlande 
gick i mål strax före kl 15.30. 

Denna gång medverkade från vår 
sida Hans/MLI, Sven-Olof/NIG, Gun-
nar/CYX, Jonny/KTO, Lars Hennings-
son och Gullik/FBD som gjorde sin 
debut på radiosamband. Han tyckte ”- 
Det var ju inte så märkvärdigt”, nej, 
vem katten har sagt det? Även under-
tecknad tillhörde sambandsgänget. 

 
- lkt 

Sven-Olof/NIG på helspänn assisterad av  
sin fyrbenta jaktkompis. 

Sambandschefen Hans/MLI har fullt upp att  
dirigera styrkorna via radio och telefon. 
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Varför köpa dyra nätaggregat? 
Det blir billigare att köpa ett bil-
eller fritidsbatteri. Gärna herme-
tiskt slutet så inte syran rinner ut. 
Köp till en liten automatisk batteri-
laddare och du får strömförsörj-
ning som inte lägger av vid ström-
avbrott.  

De anslutna radioapparaterna är 
dessutom skilda galvaniskt från el-
nätet vilket gör att pikar eller annat 
skräp inte når fram och förstör. 
Batteriet jobbar som en buffert. För 
att undvika brum, koppla ifrån lad-
daren vid radiokörande. 
 

Om du blir strömlös eller  
telefonen dör! 
Då träffas vi på radion. I första 
hand via repeatern. Är den också 
död, knappa in 145.475 MHz.  

Ha en vanlig batteriradio till-
hands och lyssna på Radio Sjuhä-
rad. Där lämnas lokala nyheter of-
tast varje halv timma. 
 

Vår ordförande har fått nytt 
uppdrag 
I slutet av juni fick Hans/MLI en 
förfrågan att ställa upp som Con-
troller på SM i Fälttävlan som av-
gjordes i Falkenberg. Dock hade 
Hans laga förfall och kunde inte 
infria förväntningarna. 

Hört & S(k)ettHört & S(k)ettHört & S(k)ettHört & S(k)ett    
Sekreteraren har också fått 
nytt ovant uppdrag 
Under Backasprinten fick sekrete-
raren tillika redaktören rycka in 
som barnvakt medan mamman 
skulle inhandla mat.  

Det var en snäll liten kille som 
sov sött i sin vagn så någon vyss-
ning behövde aldrig påbörjas. 
 

Sen inbetalning 
Det finns fortfarande några med-
lemmar som inte betalat medlems-
avgiften för detta året. En påmin-
nelse har gjorts via e-post. Det var 
några som kom på sig själva med 
att ha glömt betala. Dock inte alla.  

Därför bifogas här i tidningsku-
vertet ytterligare en påminnelse till 
Er som återstår. 

Skulle det vara så att Ni betalat, 
kan det ju gått omlott, eller något 
fel begåtts. Hör av er så vi kan fixa 
till det. Skulle Ni trots allt inte vilja 
vara medlemmar längre, säg till så 
vi slipper onödigt arbete. Vi kräver 
ingen orsaksredogörelse. 

---- lkt lkt lkt lkt    
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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  

10 augusti  

9 november  

Årsmöte 8 februari 2010  

Kl. 19.00  

 

Radiosamband 

 




