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Kalender
Januari
7 Måndagsaktivitet Ksd
14 Biljard   Ksd
 Uppstart  Hbg
21 Styrelsemöte  Hbg
22 Styrelsemöte  Ksd
28 Inventering  Ksd
 Lödning  Hbg
31 Styrelsemöte  Förb
 

Februari
4 Bildvisning  Ksd
 Avdelningsstämma Hbg
5 Avdelningsstämma Ksd
11 Teknik   Ksd
18 Sportlovsaktivitet Ksd
 PSK-31  Hbg
24 Förbundsstämma Förb
25 Nätverk  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Mars
4 Studiebesök  Ksd
 Info säkerhet  Hbg
11 Kommunsamband Ksd
18 Nätverk  Ksd
 Störsändning  Hbg
19 Styrelsemöte  Ksd
25 Pmr stationer  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

April
8 Teknikhistoria Ksd
 Förrådsstädning Hbg
15 PC dart  Ksd
21 Rävjakt  Ksd
22 Måndagsaktivitet Ksd
 Studiebesök  Hbg
23 Styrelsemöte  Ksd
27 Vattenriket  Ksd
29 Måndagsaktivitet Ksd
 Styrelsemöte  Hbg 

Maj
6 RAKEL  Ksd
 Förbereda mtrl Hbg
9 SMB dag  Hbg
13 Bildvisning  Ksd
20 Sambandsövning Ksd
 Hemma hos Lybeck Hbg
27 Utställningen  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Juni
3 Kanalbåten  Ksd
 Avlsutning grillning Hbg
4 Styrelsemöte  Ksd
6 Nationaldagen Ksd
10 Måndagsaktivitet Ksd
17 Äventyrsgolf  Ksd
24 Hemma hos Gunilla 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://wwwfro.se och logga in
välj ändring i medlemsregister
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Juli
1 Hemma hos Gösta Ksd
15 Hemma hos Jörgen Ksd
22 Hemma hos Sussie Ksd
29 Hemma hos LillemorKsd

Augusti
5 Hemma hos Mats Ksd
12 Hemma hos Bertil Ksd
19  Kubb i Österslöv Ksd
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25 år med oss
Denna tidning firar i 
skrivande stund 25 år med 
nuvarande redaktion.
Detta tycker vi att vi vill 
uppmärksamma med att vi i 
detta nummer själva skriver 
ledaren.

Hur börjar man då skriva en 
tidning?
Envishet är ett av svaren.
På en konferens i förbundet 
hösten 1987 bestämdes i ett 
grupparbete att vi nog skulle ha 
en tidning.
Då vi var med och tyckte en hel 
del blev vi fast in jobbet.
Vi var optimistiska och ville ge 
ut 4 nummer varje år. Detta 
drog ner väldiga skratt och alla 
sa att det skulle vi aldrig klara.
Här kommer vår envishet in.

Framsteg
Nu var redaktionen färdig men 
vi hade endast papper och 
penna, inget bra.
Tommy Follbring donerade sin 
IBM skrivmaskin, som var elek-
trisk, till oss.
Nu kunde vi börja jobba.
Första tidningen kom ut till jul 
1987. 
2 nummer har vi missat sedan 
dess, vi kan nu säga att vi nått 
målen vi satte då.

Teknik
Tekniken går framåt och vi med 
den.
Några år senare blev vi 
begåvade med dator och lay-
outen blev ny.
Efterhand som datorn blev 
nyare har vi ändrat layouten och 
är framme där vi är idag.

Tryckerier
Tryckerier har vi haft några olika 
genom åren.
Först genom P6 som kopierade 
den åt oss gratis.
Senare övertog P2 detta up-
pdrag.
När P2 lade ner gick vi till ett 
civilt tryckeri och fick en “riktig” 
tidning.
När ekonomin blev sämre bytte 
vi tryckeri och har i några år 
använt oss av Filbornaskolan i 
Helsingborg.

Nätnummer
Sämre ekonomi medförde även 
att vi fick dra ner på antal tryck-
ta nummer, nu är det endast två 
varje år.
Ett nätnummer kommer dessu-
tom på våren.

I backspegeln
Det första som slår oss när vi 
tittar igenom det absolut första 
nummer vi gjorde är att vi 
uppmanar till exakt samma sak. 
Att ni ska komma in med bidrag 
och berätta vad ni vill läsa om i 
tidningen. Ingen utveckling på 
detta i alla fall.

Ingen ledare
I början hade vi ingen ledare 
utan då hette det “I huvudet 
på en kretschef”. Då var det 
Tommy Follbring och han hade 
ju alltid något att säga.

Vad skriv vi om då?
Ungefär detsamma som nu, vi 
hade studiebesök, helgkuser, 
sambandsuppdrag och avdeln-
ingsverksamhet.

Här ovan ser ni det första num-
ret som kom ut i december 
1987.
Handritad framsida av Jan Lu-
cas Follbring.

Ny teknik
År 1993 berättade vi om pen-
sioneringen av Ra 122 i hem-
värnet. Istället fick vi Ra 729. 
Från stenålder till modern 
teknik utan mellanled.

Digital teknik
På 2000-talet kom digitalkam-
eran även till redaktionen.
Detta märks på antalet bilder i 
tidningarna framåt.

25 år till
Nu kan vi bara se framåt med 
ytterligare 25 år som redaktörer 
för denna eminenta tidning, se-
dan kan yngre förmågor gärna 
ta över...

Lillemor och Gunilla



Förbundsstämma 2013

Avdelningsstämmor 2013
Kristianstad Helsingborg Hässleholm

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 4 februari
klockan 19.00

Plats: I anslutning till FRO-
lokalen på Berga i Helsingborg

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Tisdagen den 5 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på fika och kaffe

Väl mött 
Styrelsen

På hemsidan kan ni se alla 
stämodokument efterhand de 
kommer in.

FRO Hässleholm håller avdel-
ningsstämma

Redaktionen har inte fått 
besked om när denna stämma 
hålls.
Håll utkik i brevlådan och i 
mejlboxen så kommer det där.
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie för-
bundsstämma den 24 februari 
kl 13.00 på försvarets område 
på Berga, Helsingborg.

Kallade som ledamöter i stäm-
man är avdelningarnas del-
egater (5 per avdelning).

Kallade utan rösträtt i stämman 
Förbundsstyrelsen
Revisorerna
Valberedningen

Övriga medlemmar i FRO får 
delta med yttranderätt men ej 
rösträtt

Stämmodokument
Förbundets verksamhetsberät-
telse, valberedningens förslag 
och denna kallelse är public-
erade på förbundets hemsida 
på Internet med adressen:

http://norra-skane.fro.se
Logga in och se under fliken 
”Stämmodokument”.

Även övriga stämmodokument 
kommer att finnas där så snart 
de är fastställda.
Om någon önskar dessa doku-
ment via vanlig post, kan de fås 
via avdelningen.
För mer upplysningar ring 
0431 – 838 73

Väl mött på stämman
Bosse Alväng
Förbundsordförande
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Efter en regnig helg i slutet 
av september är FRO i Hels-
ingborg nu åter i luften på alla 
frekvenser. 

Ett halvdussin medlemmar i 
avdelningen trotsade vädrets 
makter och fick renoverat tre 
antenner vid vår föreningslokal. 
En av dem, den till vår VHF-re-
peater, monterades upp på ett 
nytt ställe.

Och kortvågsantennen som är 
ansluten till vår FRONET-nod, 
blev justerad efter att ha hängt 
på tre kvart i några månader. 
Det är en så kallad “terminated 
folded dipole”, en antenn som är 
väldigt bredbandig och som för 
övrigt en gång utvecklades av 
den amerikanska flottan.

Slutligen blev det en helt ny ne-
dledning för den kortvågsantenn 
som är kopplad till vår Drake 
TR7. Skönt att ha fått det gjort 
före vintern, tyckte alla efteråt.

Lasse Teinvall

Det gick lätt att ta sig 
upp i luften tack vare 
en inlånad lift. Men det 
blåste kallt däruppe.

Det är kortvågsantennen 
som ska få ett fäste i skor-
stenen. I liftkorgen Roger 
Andersson och på taknock-
en Ulf Palm

Lennart Lybeck och Lars 
Blücher arbetar med att koppla 
in en balun till en av antenne-
rna.

Helsingborg i luften
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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 “snigel-
post”

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

Om du vill deltaga i mailing-
listan 14info@fro.se (få epost 
som är adresserade 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 bre-
vet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailing-
listan 14info@fro.se (inte län-
gre få epost som är adresse-
rade till listan)
Då gör du så här, skicka ett 
epost enligt nedan:

OBS “någon@fro.se” ersätts 
med den epostadressen du 
registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text: (första raden i själva bre-
vet) UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

FRO hade utställning på 
årets öppet hus på Järnvägs-
museet i Kristianstad.

Vi var fyra utställare och tyckte 
det var precis lagom med del-
tagare.
Det bjöds på fika för dagen och 
vi kunde också se övrig utställn-
ing.
Det kom mycket folk och här var 
mycket att titta på. 
Museet är en braplats att visa 
upp sig på och vi ser fram emot 
nästa år.

Leif Persson

Utställning på Järnvägsmuséet
Gösta Strandberg, Dan Gustavsson 
och Mats Nilsson visar vad FRO gör
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I början av sommaren 2012 
kontaktades FRO Helsingborg 
av Väla storcenters vaktchef. 
Han ville först tacka för  2011 
års sammarbete, än en gång. 
Sedan ville han prata om 
2012. 
Uppgiften som man ville ha 
vår hjälp med denna gången, 
var att ta hand om Väla;s 
parkering och avstängningen 
av denna i samband(!) med 
Vallåkraträffen den 17-19 au-
gusti. 

Nu undrar man ju kanske vad 
Väla och Vallåkraträffen har 
gemensamt. Trotts allt ligger 
platserna ca 2,5 mil från varan-
dra! 

Många bilar
Jo, det som är gemensamt för 
båda, är att det samlas en hel 
drös med bilar, motorcyklar, mo-
peder och inte minst, en massa 
människor på platserna! 
Speciellt vid tidigare nämnda 
datum! 
På dagtid finns besökarna ute 
på Enoch Thulins flygfält, och 
på kvällarna/nätterna  återfinns 
dom på större parkeringar runt 
om i Nordvästra Skåne!

Puts och studs
Vallåkra träffen är en av Sverig-
es största träffar då det gäller 
allt som har med ombyggda, 
utbyggda och tillbyggda fordon 
att göra. 
Det finns små bilar, stora bilar, 
större bilar och dom som låter 
jättemycket! Och allt är polerat 
och putsat in i minsta detalj! 

Ingen sönderkörd parkering
Väla storcenters ägare vill 
gärna se bilarna, men inte få sin 
parkering sönderkörd i form av 
”burn out” spår och liknande. 
När bilägarna visar upp sina for-
don och spelar musik, är allt frid 
och fröjd samt ett trevligt event! 

Smitare
Tyvärr finns det en ”klick” for-
dons förare(ca 55-60 stycken 
varje år) som inte klarar av att 
”bara” visa upp sin bil, utan 
måste gasa(drifta) en hel del. 
När dessa 55-60 förare är fär-
diga med sitt, kör dom bara iväg 
och lämnar parkeringen i ett 
miserabelt skick. Sladdspår och 
bränt gummi i mängder! 

En säkerhetsfråga
Utöver det, så är det även en 
säkerhets fråga. Många i pub-
liken inser inte att en bil kan 
tappa fästet och fara iväg med 
stor kraft. 

Publiksäkerhet
Det brända gummit, 
sladdspåren i sig ser inte bra 
ut när det ligger kvar och är 
dessutom svårt att få bort. 
Publiksäkerheten är Välas 
ägare även noga med! 
Därför stänger man av 
parkeringen med hjälp av stål-
staket, strax efter att butikerna 
har stängt för dagen.
 
Här kommer vi
Det är här FRO Helsingborg 
kommer in i bilden. 
Vi(totalt ca 12 pers) har under 
några år, sett till så att stake-
ten har fått stå i fred och inte 
flyttats så att bilarna/förarna 
kommer in. 

Väla, Vallåkraträffen 
och FRO
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Samband
För att tiden ska gå lite fortare 
har vi använt våra Puxing hand-
stationer och FRO frekvenser-
na. 
Nytt för i år vara att Välas 
vaktchef ville att vi skulle an-
vända deras radiostationer, för 
att alla skulle kunna höra/prata 
med alla. 
Så här i efterhand kan vi bara 
konstatera att det funkade bra! 
Radiodisciplinen var av bästa 
kvalitet, och som nämnts, alla 
hörde allt och var helt uppdat-
erade hela tiden på vad som 
hände.
Vissa av hos(”radioter” som vi 
är!) hade våra Puxing statio-
ner med oss där vi körde ”kaf-
fesnacket” på en slask kanal. 

Undertecknad hade även direkt 
kontakt med polisens insatschef 
via RAKEL systemet. Allt för att 
snabbt och effektivt kunna få 
hjälp, om det skulle behövas, 
samt lämna tips på , för polisen, 
”intressanta” bilar eller personer. 

Busar
På fredagskvällen lyste solen 
från en klarblå himmel, och allt 
var frid och fröjd till ca kl 21. 
Då dök det upp några förare 
som hävdade att dom visst fick 
vara inne på Väla;s parkering 
mellan kl 21 och kl 24! Det hade 
dom minsann papper på...!
 

Vakten rycker ut
Vaktchefen tillkallades för att 
reda ut situationen. 
Nu trodde väll förarna att det 
skulle vara ett giltigt ”bevis” 
på att dom hade rätten på sin 
sida...! 
Men nix pix! Det hade dom inte! 
Pappret innehöll flera fel som 
man, med lite finurlighet, kunde 
se direkt! 
Datumen var fel! Namnet på 
kontaktpersonen från Väla, 
visade sig inte ha med Väla att 
göra.
 Telefonnumret som var angivet 
visade sig gå till någon som mer 
eller mindre inte visste vad Väla 
är för något....! 
Och dessutom, pappret visade 
sig vara utskrivet från Facebook 
där vem som helst kan skapa 
ett ”fake konto” och föra en dia-
log med sig själv, så att det ser 
ut som om två, eller flera per-
soner, har haft en diskussion...! 
Dessutom hade vaktchefen 
ingen info om att det skulle få 
finnas ca 300 bilar på nämnda 
plats och tid. 
Så med hjälp av polis och ord-
ningsvakter stängde vi av hela 
parkeringen och släppte ut dom 
som redan var inne!

Båda kvällarna/nätterna flöt på 
bra, och vi hade många givande 
diskussioner med bilförarna om 
hur och varför läget var som det 
var! 

Kaffe är gott
Under de två varma sommar- 
nätterna, servade vakterna oss 
med kaffe och kalla drycker 
samt avlösning vid toabesök! 
Ett välkommet initiativ!

Tack och beröm
När vår del av uppdraget var 
slut, tackade både vaktchefen 
och gruppledaren oss för ett 
gott jobb. 
Dom berömde oss för vår 
radiodisciplin(vad annars?) 
samt vårt lugna sätt att prata 
med ”publiken”! 
Man gjorde även klart för oss att 
vi har ett nytt uppdrag att vänta 
vid nästa Vallåkraträff, som 
infaller i augusti 2013.

Till sist vill jag tacka alla er som 
var med i år, för ett gott arbete 
och uppmana er att ta åt er av 
berömmet som vi fick!

Ha D gott!
Uffe

Tillägg: I skrivande stund har vi 
även fått förfrågan om att ställa 
upp 2014! Snacka om fram-
förhållning!

Mer info:
http://www.vallakratraffen.com/
http://vala.com/
http://www.bevakningsgruppen.
se/index.php?id=47
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Ny kontaktperson
Vår kontaktperson inom Skån-
ska gruppen sedan många år, 
Per-Åke Berglin har nu gått i 
pension.
FRO var där och avtackade 
med en blomma.

Vår nya kontaktperson heter 
Carl-Ingvar Parfors.
Vi hälsar honom välkommen 
till oss och hoppas på ett bra 
samarbete

Vår FRO kollega och vän 
Inge Andreasson har läm-
nat oss.

Inge arbetade mycket med 
förbundet och var aktiv på 
förbundskonferenser.
Han var en eldsjäl att räkna 
med då han alltid ställde upp.

Inge var sekreterare i vår för-
bundsstyrelse i många år.

Tillsammans med Lillemor Boh-
lin startade han förbundets ge-
mensamma ungdomsverksam-
het i början av 1990-talet.
I respektive avdelning arbetade 
de varje vecka. En gång i 
månaden träffades de bägge 
avdelningarna för att göra större 
saker, det var radioorienteringar, 
datautbildnigar, helgkurser mm

Sedan kom kärleken och drog 
iväg honom till Stockholm där 
han så småningom gifte sig 
med sin Monica.

Han bytte dock aldrig förbund 
utan blev Norra Skåne trogen, 
vi gjorde honom till heders-
medlem.

I Stockholm jobbade han myck-
et centralt och var med och 
utvecklade vår nya hemsida.

Inge tillhörde hemvärnet både 
här nere och i Stockholm. Även 
där var han aktiv.

Vi kommer att sakna dig Inge, 
du fattas oss



Visa och kloka 
ord från redak-
tionen

Så här vill 
redaktionen 
ha bidragen
Text:
Skriv i Word
Teckensnitt Arial
Inga fetstilar, kursiva eller un-
derstrukna 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 sepa-
rata jpg-filer.
Ställ in kameran på fin och hög 
upplösning.
Bilder under 1Mb kan vi inte 
använda, de går inte att dra 
upp i tryck.
De får inte ligga inne i ett word-
dokument, då kan vi inte mon-
tera in dem i tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext 
med namn på de som är med 
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i worddoku-
mentet tillsammans med tex-
ten.

Redaktionen
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Här kommer ännu ett (hoppas 
vi) efterlängtat nummer av tid-
ningen.

I detta nummer kan vi bjuda på 
inbjudningar till våra årsstäm-
mor.
En tid på året då vi kan påverka 
hur det ser ut i våra styrelser i 
avdelnngar och förbund.

Högt uppe
Helsingborgsavdelningen har 
haft högtflygande planer och 
gjort vid sina antenner, bilder på 
det finns hos oss.

Väla
I Helsingborg har man även haft 
ett sambandsuppdrag som Ulf 
Palm beskriver.

Bland tåg
I Kristianstad har man haft ut-
ställning och visat upp vad FRO 
är. Denna gång på Järnvägs-
museet.

Personlabyte
I Revinge har de ändrat om 
personal. Per-Åke Berglin har 
gått i pension och Carl-Ingvar 
Parfors tar över.

Jubileum
Men det viktigaste (för redak-
tionen i alla fall) är ju ändå att 
vi fyller 25 år med tidningen.
Detta tycker vi är stort och har 
därför tagit över ledarsidan för 
vårt jubileum.
När vi fyller 50 år tar det upp 
hela tidningen...

Till sist

From All Of Us
To All Of You
A Merry Merry 
Christmas
And A Happy 
New Year



Baksidan
Denna 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 
avdelningslokalen, 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
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Sambandsövning i Kristians-
tad

I bakluckan kan man sitta och 
ha samband.
Lillemor Bohlin och Mats Nils-
son åkte ut en bit för att få 
kontakt med kompisarna på 
lokalen.
En trevlig sysselsättning en 
måndagskväll i september.
Bild: Bertil Troberg


