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Tidningens utgivning
Denna tidning utkommer 4 gånger 
om året.
Tider för detta är mars, juni, septem-
ber och december.
Manusstopp en månad innan

14-bladet
Lillemor Bohlin
Kälkestadsvägen 59
291 94 Kristianstad
0733-22 60 79
lillemor.bohlin@fro.se

14-bladet
Gunilla Åkesson
Kämpasträdet 5
291 94 Kristianstad
044-21 23 08
0734-33 19 47
gunilla.akesson@fro.se

Framsidan

Även om man kan mycket är en hand-
bok bra att ha.
Bertil Triberg under en utbilildning
Bild: Lillemor Bohlin

Adress till redaktionen
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Så här njuter redaktionen av midsom-
maren.
Bilder: Lillemor Bohlin och Anders Bohlin



Kalender
Juni

5 sambandsuppdr Ksd
6 Nationaldag  Ksd
13 sjukvård  Ksd
20 Äventyrsgolf  Ksd
27 Styrelsemöte  Ksd

Juli

4 Hos Lillemor  Ksd
11 Hos Mats  Ksd
18 Hos Gunilla  Ksd
25 Hos Gösta  Ksd

Augusti

1 Hos susanne  Ksd
8 Hos Jörgen  Ksd
10 styrelsemöte  Förb
15 Hos Leif  Ksd
22 Hos bertil  Ksd
23 Styrelsemöte  Förb
 Inför rekrytering  Hlm
27 Rekrytering  Hlm
29 Kubb   Ksd

När träffas vi?

Kristianstad	 Måndagar
	 	 19-22

Hässlehom	 Tisdagar
	 	 19-22

Helsingborg	 Måndagar
	 	 19-22

Har du flyttat?

FRO vill veta din nya adress för att 
kunna delge dig vad som händer.

Vår handläggare vad gäller medlem-
shantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsvägen 141
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på denna 
sida:
http://www.norra-skane.fro/epost/flytt-
mail.htm
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September

5 Utställningen  Ksd
10 Flyttning  Hlm
12 Städa   Ksd
17 Utställning  Ksd
19 Avdelningsaktivitet Ksd
26 Teknik   Ksd

Oktober

3 Avdelningsakivitet Ksd
4 Styrelsemöte  Ksd
5 Styrelsemöte  Förb
9 Rävjakt   Ksd
 Nya lokalen  Hlm
10 Studiebesök  Ksd
17 Sjukvård  ksd
24 Film   Ksd
31 Teknik   Ksd

November

1 Nya lokalen  Hlm
7 Studiebesök  Ksd
14 PC Dart   Ksd
15 Styrelsemöte  Ksd
21 Avdelningsaktivitet Ksd
28 Schack   Ksd
30 Styrelsemöte  Förb

December

5 Städa   ksd
6 Avslutning             Hlm
7 Adventsvesper             Ksd
12 Julgodis             Ksd
19 Avslutning             Ksd
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Så var det sommar igen...

Låt oss börja med lite rykten:

Hemvärnets nya plutonradio kommer att 
beställas under hösten 2011.
Det talas om flera olika modeller och 
funktioner.
Så vi kan kanske se fram emot kurser på 
ny mtrl under 2012.

FRO net
Vi blir av med vår frekvens för FRONET 
VHF vid årsskiftet, men en ny är på gång...

Rekrytering
Stor rekryteringgskampanj för att få tag på 
hemvärnssignalister kommer att starta i 
vår förbund (och hela landet).

RAKEL
RAKEL är något vi kommer att få se på 
våra uppdrag.
Civilt finns det redan och inom försvaret 
händer mycket.

Datorer
Nu ska vi även kunna datorisera oss... för 
hemvärnet har sitt IS (informationssys-
tem?) och vi ska ju hänga med, eller hur?

Låt vara att detta är rykten tills vi sett det i 
verkligheten!

Ordföranden 
har ordet

Bosse alväng i sitt rätta 
element
Bild: Lillemor Bohlin

Samverkan
Annars verkar ordet SAMVERKAN vara 
ett av de mer uttalade modeorden inom 
FRO just nu. Antingen med andra organi-
sationer eller internt mellan förbund och 
avdelningar.

Medlemsavgift
En trevligare sak är att vi inte höjde med-
lemsavgiften för 2012.
Inbetalningskort medföljer detta nummer 
av tidningen och det vore bra om du be-
talade omgående och inte låter det falla i 
glömska så vi måste påminna dej under 
hösten. 200 för enskild medlem och 300 
för familj är vad som gäller.

Hemsida
FRO´s centrala hemsida kommer att få 
nytt utseende och nya funktioner under 
hösten.
Vi kommer att vara väl informerade när 
det går igång för vi har 2 medlemmar 
som ingår i den grupp som håller på med 
detta. Mer info kommer att lämnas när vi 
kan...
Förbundets och avdelningarnas hemsidor 
blir aktuella för förändring efter årsskiftet.

Ungdom
Är DU eller någon du känner intres-
serad av att starta upp ungdomsverk-
samhet inom er avdelning så finns 
stöd och resurser för det. Har DU tid 
och vilja?

Slutligen så vill jag, förbundsstyrel-
sen och avdelningarna önska dej en 
fin sommar och en aktiv höst med 
mycket intressanta aktiviteter.
Föreslå gärna vad just DU vill pyssla 
med, om inte avdelningen lyssnar på 
dej så kan det kanske bli en central 
aktivitet inom vår förbund.

Mvh / Bosse Alväng
Förbundsordförande
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Detta händer i höst
Hemma hos

I Kristianstad kör vi vidare på ett vinnande 
koncept.
Vi stänger lokalen och åker hem till varan-
dra.
Alla har vi något spännande att visa upp.
Förra året fick vi se Gösta Strandbergs 
telefonsamling och Leif Perssons radio-
samling. Jörgen Wognsen visade sin jeep 
som han är väldigt stolt över.
Har man inget speciellt att visa är det 
skönt att sitta i sommarvärmen och bara 
fika en stund
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flyttning
I Hässleholm ska man byta lokaler.
Vi flyttar från Tyringe hemvärnsgård till 
Gamla brandkåren i Tyringe.
Den 10 spetember bär flyttlasset av.
Givetvis behövs bärare vid en flytt 
och ju fler desto sanbbare flyttas alla 
sakerna.
Kom och hjälp till!!!
Den 9 oktober och den 1 november 
iordningställer vi den nya lokalen och 
givetvis behövs hjälp även här.
Ställ upp för din avdelning.

Kubb
I Kristianstad inviger vi den nya termi-
nen med enn omgång kubb.
Detta gör vi vid badplatsen i Österslöv.
Kubb är ett spel alla kan vara med på 
och man behöver inte ha några förkun-
skaper.
Efteråt startar vi en brasa och grillar 
korv och njuter av sensommarvärmen.
Den 29 augusti är ni hjärtligt välkomna 
att spela med oss

Schack
Vem säger att FRO alltid måste vara 
teknik.
Vem säger att det inte är teknik med 
schack.
En kväll i höst tar vi schackbrädet 
med och lär oss hur figurerna faktiskt 
ska gå.
Låter det spännande, kom och se

Sjukvård
Sjukvård är en ska som vi tyvärr inte 
har aktuellt allihop.
Det är viktigt att kunna hjälpa en 
skadad.
Det har dessutom kommit nya direktiv 
(för några år sedan) som vi inte har 
uppdaterat oss med.
Detta kommer vi att göra både teore-
tiskt och praktiskt i höst.
Vill du vara med?

Teknik
Detta är en återkommande och upp-
skattad aktivitet i Kristianstad.
Vad är teknik, är det lika för alla.
Vi har haft lödkurser, föredrag om kärn-
kraft, nära koll på vårt elverk, teori om 
elens väg genom trådarna.
Vad vi gör i höst vet vi inte ännu, det 
är upp till oss som är aktiva att komma 
med förskag på vad vi vill veta om tekni-
kens underbara värld.
Det kan som sagt bli vad som hlelst och 
vi som är där får veta vad.

Julgodis och avslutning
Allt är inte allvar och ibland måste 
man bara koppla av och ha roligt.
Därför bestämde vi att vi ska baka 
julgodis.
En måndag samlas vi i köket med 
förklädet och kockmössan på. Då ska 
det kokas knäck och annat gott till 
julbordet.
Måndagen efter har vi vår traditio-
nella  avslutning med lussebullar och 
glögg. Med tillägget i år att vi bjuder 
på vårt hembakta julgodis.
Kan det bli roligare än så.
Ingen är väl för gammal för lite julgo-
dis.
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi kommer att börja annonsera ut när 
vå lokala skrift Fjorton-bladet finns 
utlagd på nätet samt annan allmän 
information som inte måste gå via 
“snigelpost”

Omm du vill bli påmind om detta så 
rekomenderar vi att du deltar i mailing-
listan 14-info-

Om du vill deltaga i mailinglistan 
14info@frko.se (få epost som är ad-
resserade till listan) så gör du så här, 
du skickar ett epost enligt nedan.

OBS “någon@fro.se” ersätts  med din 
epostadress.
använd helst ditt fro-alias om möjligt

Till: majordomo@fro.se
Ämne: 
Text:(första raden i själva brevet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailinglistan 
14info@fro.se (inte längre få epost 
som är adresserade till listan)
Då gör du så här, skicka ett epost 
enligt nedan:

OBS “någon@fro.se” ersätts med en 
epostadress du registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text: (första raden i jsälva brevet) 
UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

I höst har alla avdelningar ett eller 
flera tillfällen då vi visar upp oss och 
försöker bli fler.

I Kristianstad har vii vårt tillfälle lörda-
gen den 17 september.
Vi ska i år dela upp oss på två ställen.
En tät kommer att hålla till på järnvägs-
museet som har Öppet hus. Den andra 
täten kommer att vara på Gamlegår-
dens kulturdag.
Tänkt är att vi ska kunna ha samband 
mellan dessa bägge ställen och kunna 
påvisa för besökande att vi kan nå på 
håll.
För att detta ska kunna gå att genom-
föra behövs personal. Kom och var 
med och visa upp oss. Vi behöver FRO 
are i alla åldrar för att visa vilken bred 
organisation vi är.

Utställningar och 
rekrytering
I Hässleholmsvadelningen har vi 
utställning och rekrytering under Möl-
lerödsdagarna.
Det behövs frivilliga som stället upp 
och hjälper oss.
På Möllerödsdagarna brukar det fin-
nas mycket folk och mycket militärt, 
bilar  och annat intressant.
Några dagar innan ska vi göra förbere-
delser inför rekryteringen.
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Pc Dart i nätverk
I hemvärnet har vi numera fått 
datorer och ska kunna bygga ihop 
dessa till ett nätverk.

Vår roll i FRO är att kunna få ihop PC 
Dart i detta nätverk.
Det kan i början verka ganska enkelt. 
Man tar lite kablar och fäster ihop och 
det är klart.

Nätverk
Dett blev vi varse att så var inte fallet.
Bataljonerna i Norra Skåne hade un-
der en dag en genomgång av nätverk
Bosse Alväng började med att lotsa 
oss igenom nätverk, hur det är upp-
byggt, vad det består av och varför vi 
ska ha det.
Vi fick lära oss om hubar, shwitchar, 
modem, router.
Vi gick inte närmare in på varje detalj 
men vi vet nu mer om nätverk och 
dess uppbyggnad än innan.

Praktik
Nu var det dags att få ihop det i prak-
tiken.
I lektionssalen fanns ett system upp-
byggt med en router fast monterad.
Det andra nätverket byggdes på 
plats.

Dart
Nu skulle PC dart in i det hela. Två 
separata nätverk skulle nu samarbeta 
med varandra.
En Ra180 kopplades upp på varje 
nät.
Detta blev huvuddatorn i vrje nätverk.
De andra datorerna i nätverket kopp-
lades upp mot huvuddatorn samtidigt 
som de båda radiostationerna bildade 
ett nätverk.
Dett nätverk gjorde att vi kunde 
sända mellan nätverken.

Det är många sladdar att hålla reda på för Pe-
ter Jönsson, Bertil Troberg, Bosse alvång, Lars 
Blücher och Susanne Månsson
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KFÖ
Detta kan vara väldigt användbart un-
der en KFÖ då flera behöver samma 
information samtidigt i olika rum.

Vi kan
Efter denna genomgång kan vi nu 
sätta ihop datorer till ett nätverk, 
koppla upp en Ra 180 och köra trafik 
mellan dessa. Vi kan även koppla ihop 
oss med andra nätverk och på så sätt 
vidga våra sambandsmöjligheter.

Lillemor Bohlin

Peter Jönsson och Bertil Troberg ska nu 
programera sina datorer i nätverket

Äntligen kan vi köra.
Petter Jönsson, Bertil Tro-
berg, Lars Blücher, Susanne 
Månsson och Carl-Gustav 
Nilsson kan nu köra PC dart 
i nätverk
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FRO Kristianstad körde en kväll till Glimåkraskogarna för 
att reka inför ett sambandsuppdrag vi ska ha.
En basstation i Glimåkra och en patrullerande i skoganran 
runt omkring.
Högantenn upp på alla ställen och testa.
Nu vet vi att sambandet fungerar den dagen.
Det är vi glada för
Lillemor Bohlin

När det regnar får man skyla sig 
under bilen.
Lillemor Bohlin kollas så vi har sam-
band
Bild: Leif Persson

Mats Nilsson och Lillermor Bohlin 
hjälps åt för att komma i kontakt med 
basstationen
Bild:Leif Persson

Var är bästa stället för en högantenn und-
rar Mats Nilsson  och Lillemor Bohlin
Bild:Leif Persson

Radiorek



Visa och kloka 
ord från redak-
tionen

Så här vill 
redaktionen 
ha bidragen
Text:
Skriv i Word
Teckensnitt Arial
Inga fetstilar, kursiva eller understruk-
na texter.
Vi i redaktionen redigerar texten så 
den passar i just det numret. Du som 
skribent vet inte var i tidningen texten 
ska hamna och hur mycket plats det 
finns.

Bilder:
Bilderna ska skickas som separata 
jpg-filer.
Ställ in kameran på fin och hög up-
plösning.
Bilder under 1Mb kan vi inte använda, 
de går inte att dra upp i tryck.
De får inte ligga inne i ett worddoku-
ment, då kan vi inte montera in dem i 
tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext med 
namn på de som är med och vad ni 
gör.
Lägg bildtexterna i worddokumentet 
tillsammans med texten.

Redaktionen
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Äntligen vår och sommar.
Alla är vi olika med redaktionen äls-
kar den varma årstoden.
Men även om sol, bad och avkopp-
ling ligger närmast till hands på 
göralistan finns lite annat att stå i.

I Kalendern finns att läsa allt som 
händer i förbundet i sommar och höst, 
ända fram till jul...

Hemma hos
I sommar kör Kristianstadsavdelnignen 
sin hemma hos. I år hos lite nya FRo 
människor.
Detta kan ni få läsa om i höst.
Är det någon som vill komma och ha 
trevligt tillsammans med oss finns lista 
med telefonnummer Ring eller mejla för 
en vägbeskrivning.

Nätverk
Det har varit utbildning i förbundet. PC 
Dart i nätverk.
Inte så lätt som det kan verka. Lite 
knåp och kunniga människor runt 
sig så funkar det bra. Läs om detta i 
tidiningen.

Kalendern
I höst händer en hel del i våra avdel-
ningar. Kolla in kalenderna och bestäm 
dig för att komma till din FRO-lokal och 
vara med.
Det går även bra att besöka någon an-
nan avdelnng på deras aktiviteter. Det 
är ju bara kul om vi får besök av andra 
medlemmar 

Utställningar
Avdelningarna har med jämna mel-
lanrum utställningar och rekryterings-
dagar. 
Kom med och hjälp oss visa upp FRO 
och vår verksamhet.
Vi behöver fler medlemmar och vi 
behöver ha kvar de som finns. Har vi 
roligt tillsammans ser andr oss.

Baksidan
Har ni något kul att berätta, en bild ni 
vill att alla ska få se.
Detta platsar på Baksidan.
Denna är till för alla våra medlemmar.

Nu tänker redaktionen ta sommarlov 
men återkommer till hösten med nya 
friska tag.
Vi se då
Ha en riktigt rolig sommar med allt 
det just ni tycket omm att göra på er 
ledighet.

Redaktionen
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BaksidanDenna baksida används till en tävling.
Denna tävling kräver att man eller någon 
i närheten har en kamera.

Vi vill att ni tar en bild till nästa baksida.
Bilden ska belysa vad ni tycker att FRO 
står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i avdelning-
slokalen, det kan vara ett studiebesök, en 
grillkväll. Eller varför inte på en kurs för er 
som ska åka dit.

Er bild skickar ni till 
lillemor.bohlin@fro.se

Vem som tagit bilden, vem eller vad 
som är på bilden och var den är tagen.
Finns det en historia omkring bilden vill 
vi gärna ha den.

Ut och ta kort på FRO

Filmvisnig
I Kristianstad har vi aktivitet varje mån-
dagskväll.
Denna kväll har Leif Persson med sig en 
film han hittat om en radioamatör med 
stor radiosamling, både gammalt och nytt.
Bild:Lillemor Bohlin


