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MarkMarkMarkMark----VågenVågenVågenVågen    
Organ för Marks Amatörradioklubb 

 

Redaktör och oansvarig utgivare: 
SM6LKT Jan-Olof Mattsson 

e-post: markvagen@sk6ba.se 

 
Marks Amatörradioklubb 

c/o Hans Turesson 

Gamla Hedevägen 2 
511 58  KINNA 

 
Plusgiro: 630 27 10 – 6 
Hemsida: www.sk6ba.se 

M.A.R.K. 
Marks Amatör Radio Klubb 

 

Klubbstyrelse 2018Klubbstyrelse 2018Klubbstyrelse 2018Klubbstyrelse 2018    
 

Ordförande SM6MLI Hans Turesson 0707/52 79 34 
Vice ordförande Peter Branshöj 0723/15 05 82 

Sekreterare Henrik Larsson 0737/27 00 43 
Vice sekreterare  V A K A N T 

Kassör SM6TZL Dan Jernheden 0320/493 70 
Suppleant SA6CKL Leif Johansson 0730/47 10 84 

Suppleant SM6LKT Jan-Olof Mattsson 0320/481 29    
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Redacteurens sidaRedacteurens sidaRedacteurens sidaRedacteurens sida    

D 
ETTA nummer av Mark-Vågen 
var inte heller roligt att göra. 
Under året som gått har vi en-
dast varit ute på ett sambands-

uppdrag, och det var Skene MS rally 
”Backa-sprinten” i juni där fyra medlem-
mar ställde upp. Mycket dåligt att inte fler 
klubbmedlemmar vill göra en insats för 
klubben. Desto trevligare att ytterligare 
fem stycken icke-medlemmar hjälpte oss. 
TACK SKA NI HA. 

Klubblokalen har vi försökt hålla öppen 
varje tisdagskväll under året, men tyvärr är 
klubbmedlemmarna inte speciellt intresse-
rade att besöka oss, vilket även drar med 
sig att det är mycket svårt att få tag på nå-

gon som ansvarar för öppningen. Därför 
har vissa tisdagskvällar förblivit stängt. 

Våra fyra medlemsmöten besöks av 
samma personer nästan varje gång, varför 
det inte kommer upp några nya idéer om 
aktiviteter. 

PostNord har beslutat att vi inte längre 
får ha vår post till boxadressen. Vår nya 
klubbadress återfinns på sidorna 2 och 7 
här i tidningen. 

Som synes i den klubbstyrelse som val-
des på årsmötet i år finns för första gången 
en vakant styrelsepost. Det förefaller 
mycket dåligt intresse för klubben just nu. 

----    lkt lkt lkt lkt     

Vinna eller försvinna??? 
Det är frågan som aldrig varit mer aktuell. Vi kanske får tänka i lite nya banor. Under det 
senaste året har några av oss även glidit in på digitalradio. Man vill ju helst vidareutveckla 
hobbyn. Det finns flera olika digitala system för radioamatörer. När det gäller foni är det 
tre olika system—D-star, C4FM/Fusion och DMR. Dessa är i nuläget inte kompatibla med 
varandra. Men inga regler utan undantag. Det går i viss mån att kommunicera över  
systemgränserna. 

D-star 
Var ICOM först med att utveckla. Eftersom även KENWOOD ingår i samma koncern har 
även de D-starapparater på menyn. 

C4FM/Fusion 
Kärt barn har flera namn. Här är det YAESU som står för tillverkningen. Enligt mitt bedö-
mande har detta system bäst ljudkvalité. 

DMR 
Kommersiella radiotillverkare som MOTOROLA och HYTERA är marknadsledande. Men 
även några kinesiska tillverkare har radio för amatörer på programmet. Det är ANYTONE 
och TYT som är de större, men de tillverkar även åt andra företag under olika namn. 

Vad är skillnaden mellan de olika systemen? Helt klart är ju att man kör inte digitalt för 
bra ljudkvalité. Den är mycket sämre än vanlig FM. Eftersom i stort sett all digital trafik går 
via Internet finns ju obegränsat med uppkopplingsmöjligheter. I och med detta är systemen 
mycket sårbara. Det räcker att någon server eller nod i kedjan ligger nere så är det stopp. 
Det går att köra simplex mellan t ex två stationer, men det förekommer nästan aldrig. 

 
Forts på sidan 6 



4 Marks Amatörradioklubb 

 

Måndagen den 

4 februari 2019 

kl. 19.00 i 

klubblokalen. 

 

Välkomna!!! 
( Vi bju’r på fika’t ) 

Till våra  

medlemmar... 

Kallelse till årsmöte! 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 
 senast 14 dagar före årsmötet. 
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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 2018-11-12 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 för 2020 
 
 13 Val av styrelse, ordinarie funktionärer och revisorer.  
  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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Förtroendevalda och självutnämnda 
(Nästan samma gubbar) 

Ansvarig APRS-nod: Jan-Olof/SM6LKT 
Ansvarig repeatrar: Dan/SM6TZL 
Ansvarig D-star hotspot: Anders/SM6WGG 
Ansvariga klubbsignal SK6BA: Hans/SM6MLI och Jan-Olof/SM6LKT 
Revisorer: Jonny/SM6KTO och Björn/SM6SMX samt Bengt/SM6NCF (suppleant) 
Redaktör Mark-Vågen: Jan-Olof/SM6LKT 
Webb-master: Dan/SM6TZL 
Kontaktman Civilförsvarsförbundet Mark: Hans/SM6MLI 
Kontaktman FRG Mark: Peter Branshöj 

Forts från sidan 3 
 

Alla digitala radior har även FM. Många av 
dem är duobandare (VHF/UHF) och finns i 
både mobila och bärbara varianter. För att 
vara helt QRV på samtliga trafiksätten be-
hövs en radio av varje.  

Själv har jag en Icom 2820 mobilrigg 
som jag kör D-star via hotspoten i klubb-
lokalen. Har även en Yaesu 400, sommar-
tid i husbilen, men vintertid hemma, och 
då lyssnar jag på R 3 i Ulricehamn. Hand-
apparaten är en Anytone och den kör jag 
DMR via en egen hotspot.  

Hotspot är en enklare form av simplex 
repeater som är uppkopplad till Internet. 
Jag kan nå DMR-repeatern i Borås, men 
det hänger på nåder varför jag kör via 
hotspoten. En repeater använder duplex.  

Vissa repeatrar är inte uppkopplade via 
Internet och då fungerar de ju bara för 

dem som hör eller kommer in på dem. Med 
andra ord är det ganska meningslöst med 
en repeater som inte är uppkopplad. 

Vi är inte speciellt många som har digi-
tala apparater i klubben. Hoppas på att fler 
dyker upp. Ett viktigt råd vill jag därför ge 
till de som funderar. KÖP INGEN RADIO 
förrän du rådgjort med andra. Speciellt 
DMR som är mycket krångligt att progga, 
näst därefter är D-star och enklast är 
C4FM/Fusion. Vissa radior är heller inte 
godkända att använda i de svenska näten. 
Kolla alltid med kompisar om råd. För att 
slippa konstruera egna programmeringar 
eller ”kodpluggar” som det heter är det 
mycket bättre att kopiera andras och där-
efter göra lite personliga justeringar. 

Det är just sådana här saker som kan 
diskuteras på tisdagskvällarna istället för 
att bara tjöta, som inte leder nån vart. 

----    lktlktlktlkt    

Fler idéer… 

Ska vi ha någon fieldday?  
Under året som gick blev det inget. Efteråt fick jag veta att det fanns intresse, men när  
ingen tar tag i det blir det inget.  

Vi gjorde en chansning 2017 att samordna fieldday med radioklubben i Vårgårda. De 
var vänliga nog att fixa detta, men från vår klubb kom endast FEM deltagare, varav två som 
övernattade. Tanken var ju att vi skulle fixa nästa, men så blev det inte. Kanske 2019??? 
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Plats: klubblokalen ”Pentagon” - ”Bunkern Assberg”, Skene 

 

Möten 2019 Öppet hus 

4 februari (årsmöte) Kolla hemsidan 

13 maj för aktuellt datum 

12 augusti  

Måndagar kl. 19:00 Tisdagar kl. 18:30 

  

11 november  

Vår nya klubbadress: 
 

Marks Amatörradioklubb 
c/o Hans Turesson 

Gamla Hedevägen 2 
511 58  KINNA 



    
Tjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem iTjäna på att vara medlem i    

    

Borås RadioamatörerBorås RadioamatörerBorås RadioamatörerBorås Radioamatörer    
ellerellerellereller    

Marks AmatörradioklubbMarks AmatörradioklubbMarks AmatörradioklubbMarks Amatörradioklubb    
    
    

Medlemsrabatt Medlemsrabatt Medlemsrabatt Medlemsrabatt     
10%10%10%10%    

    
( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)( Gäller ej tidningar)    

    


