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Bilden: Inte mycket till radiobild men en grann skuta upphittad på loppisen i Maj 2012.
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Redaktionellt
Ja, så har sommaren gått och hösten är på
gång. Nu närmar vi oss snart tiden för att klättra
på branta, lutande och hala tak för antennarbete.
Sen senast? Jodå, både Lars-Magnus Ericson
har blivit vederbörligen hyllad och vårens loppis
har passerat. Loppisen gick med bra överskott.
Det känns skönt efter att för något år sedan haft
lite kris i kassan men nu är det bara positiva siffror
sedan klubben hållit hårt i pengarna sedan dess.
Vi kan om vi vill! Bara vetskapen att vi kan är gott
att känna.
På senaste styrelsemötet fick styrelsen veta att
det finns utsikter till en kraftfullare dator. Synd
bara att vi inte har möjlighet att få Internet i vår
bunker. Det skulle göra möjligheterna att köra
digitala moder lättare. Det finns funktioner som gör att man få uppgifter om motstationer,
som annars kan vara svåra att hitta. En högst privat spekulation är att det kunde bli
möjligt i en framtid men ännu finns tyvärr inte förutsättningarna.
Jo, det hände lite mer under sommaren. BBM – Big Bear Meeting – avlöpte som vanligt
helgen efter midsommar. Där var inte ’de vanliga inventarierna’ utan även flera nya
ansikten. Det är alltid trevligt att prata i radio; speciellt under den helgen som signalen
SK4BM är i luften. Om inte annat är det en nyttig örfil, när man kommer upp på berget
och får se naturen uppifrån. Då kommer insikten om att man bara är en liten flugskit. Det
är en nyttig upplevelse.
Även Rally Killingen gick fram genom skogarna. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta.
Jag fick höra på senaste styrelsemötet hur dålig respekten för lagens krav på licens för
att få trycka på PTTn. Man får ju numera äga och inneha kompletta sändare men brottet
infinner sig först när man sänder utan licens. Vi med licens kan få osaklig skuld för
störningar vi inte har någon del i. Det förekommer ibland att en signal uppenbarar sig på
SK4AV/r-s infrekvens. Den verkar inte särskilt stark, så den kan vara ett resultat av
CONDS eller olaglig signalering. En patrull för signalspaning skulle kunna göra en insats
för att upprätthålla saniteten i etern.
Jaja, nu räcker det med galla. Hoppas jag lyckas förmedla
Mycket nöje, Lasse/SM4FNK

Här kommer lite bilder från – i någorlunda tidsföljd – LM-helgen, loppisen och
Björnmötet.

Järngänget framför förläggningen.

Vad vore ett besök hos Lars-Magnus utan äkta trådförbindelse?
Ja, gissa operatören! Just det, SM4SEF/Bosse.

Vi måste ju berätta vilka vi är.

Klubbens mest aktive under field days SM4SEF/Bosse.

Några som fann det mysigt i tältet.

Lite sviter efter saligen avsomnade klubben i Karlstad.

En dämpsats med en annorlunda skala.

Jodå, det fanns människor på loppisen, också.

Här tillverkas en stege. Närmast fotografen SA4AZC/Christer, lite längre bort SA4BYH/
Hans och byggaren är SM4KEL/Peter.

APRS.
I September ska ett möte om just APRS äga rum. Det blir lite presentation och lite
förevisning. Mer om detta på klubbens hemsida. Jag menar tid och plats.
Det finns en sida på Internet som beskriver systemet på förhållandevis begriplig
svenska. Adressen är: www.aprssweden.se.

Jag lovade lite snubblande tankar oxo.
Detta är en sann historia.
Jag var inte många år, när det dök upp en historia om att en gubbe hade blivit påkörd.
En jordgubbe. Jag hade tydligen hört den för många gånger, när min farmor och farfar
kom på besök. Naturligtvis skulle min far berätta detta, när jag bröt in i slutet med:
Haha, va hallon.
Jag har ett mycket dimmigt minne av detta men minns inte hur det togs emot- Det blev
på den tiden lite roligare.
Nästa nummer ska jag försöka få med lite gamla bilder från tidningen Radio &
Television under 50 – 60-tal.

