
FjoRtOn-bladet
Nr 3 2015



Förbundsstyyrelse FRO 
Norra Skåne

Ordförande, IT
Bosse Alväng
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Vice ordförande, ungdom,
tidningen
Lillemor Bohlin
0733-22 60 79
lillemor.bohlin@fro.se

Sekreterare
Gunilla Åkesson
044-21 23 08
gunilla.akesson@fro.se

Kassör
Anders Birgersson
042-20 76 13
anders.birgersson@fro.se

Ledamot, civil samverkan
Mats Nilsson
044-101001
mats.nilsson@fro.se

Ledamot, FOS
Lars Blücher
042-23 40 65
lars.blucher@fro.se

Suppleant
Jörgen Wognsen
0706-31 17 72
jorgen.wognsen@hotmail.com

Stafan Hardung
042-132090

Adjungerande

Material
Gösta Strandberg
044-943 79
gosta.strandberg@fro.se

Innehåll i detta nummer

3 Kalendern
4 14-träffen
5 Stämmor- inbjudan
6 Våren i Kristianstad
7 Våren i Helsingborg 
8 Studiebesök i Hels  
 ingör
9 Studiebesök Everöd 
10 Medaljregn
 Regementets dag
11 Visa och kloka ord från  
 redaktionen
12 Baksidan

Tidningens utgivning
Denna tidning utkommer 3 gånger 
om året.
Tider för detta är mars, juni, 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

Adress till redaktionen

2

Ledamot, utbildning
Ulf Palm
0768-92 33 10
ulf.palm@fro.se

Redaktionen 
blickar 
framåt
Bild: Richard 
Bohlin

Framsidan
FRO visar vägen - följ bara pilen



Kalender
Januari
11 Biljard   Ksd
13 Styrelsesmöte Förb
18 Städning  Ksd
 Uppstart   Hbg
19 Styrelsemöte  Ksd
25 Avdelningsverks Ksd
 Avdelningsstämma Hbg

Mars
7 Amatörradio Ksd
 Tänt Berga  Hbg
8 Styrelsemöte  Ksd
14 Städning  Ksd
 Föreningskväll Hbg
19 Studiebesök  Hbg 
21 Föredsrag  Ksd
 Medlemsvård Hbg
28 Styrelsemöte  Hbg

April
4 Teknik   Ksd
 Tänt Berga  Hbg
11 Rakel   Ksd
 Föreningskväll Hbg
13 Studiebesök  Hbg
16	 Utflykt			 	 Hbg
18 Avdelningsverks Ksd 
25 Datautbildning Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Maj
2 Antenntest  Ksd
 Tänt Berga  Hbg
9 Swale   Ksd
 Förb. utställning Hbg
14 SL test kortvåg Hbg
16 Städning  Ksd
 Förb. utställning Hbg
21 Utställning  Hbg 
22 Utställning  Hbg
23 Sambandsori  Ksd
 Återställning  Hbg
30 Avdelningsverks Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg

Juni
6 Nationaldagen Ksd
 Nationaldagen Hbg
13 Äventyrsgolf  Ksd
 Avslutning grill Ksd
20 Hemma hos  Ksd
27 Hemma hos  Ksd

När träffas vi?

Kristianstad Måndagar
  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 14i
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på denna 
sida:
http://fro.se och logga in
välj ändring i medlemsregister
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Juli
4 Hemma hos  Ksd
11 Hemma hos   Ksd
18 Hemma hos   Ksd
25 Hemma hos    Ksd

Augusti
1 Hemma hos   Ksd
8 Hemma hos   Ksd
15 Kubb o grill  Ksd

Februari
1 MGKI   Ksd
 Tänt Berga  Hbg
2 Avdelningstämma Ksd
8 Teknik   Ksd
 Lokalarbete  Hbg
15 Sjukvård  Ksd
 Missing People Hbg
22 Sportlovsaktivitet Ksd
 DMR   Hbg
28 Förbundsstämma Förb
29 Avdelningsveks Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
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Fjortonträffen

Efter många år i träda beslöt 
vi att äntligen ta upp tradii-
tionen med en tävling mellan 
avdelningarna. 
Det var Kristianstadsa-
vdelningen som senast vann 
pokalen och nu arrangerade 
tävlingen

I sann FRO anda trotsade vi 
vädret och gav oss ut i regnet.
Tävlingen hölls i år på Kjugekull 
utanför Kristianstad.

Naturrunda
När	deltagarna	kommit	fick	de	
ge sig ut på en vandring på en 
av de underbara naturstigarna 
som	finns	på	Kjugekull.	Den	
som valts ut var på 1 kilometer 
genom skogen.
Här var det utsatt frågor om 
FRO och vår verksamhet.

Goda kunskaper
Regnet var dock bara med oss i 
början och valde annan destina-
tion under dagen.
Våra tävlande kom glada tillba-
ka	och	fick	sina	resultat	rättade.
Det visade sig att kunskaperna 
om FRO var goda överlag.

Kuskapstest
Det fanns även andra tävlingar 
i målområdet. Här kunde man 
testa sina kunskaper i att fortast 
resa en högantenn, upprätta 
en Ra 180 och koppla ihop två 
fälttelefoner.

Mat
Som de FRO are vi är måste vi 
ju ha mat. 
Grillen sattes igång och det 
bjöds på korv och kaffe.

Prisutdelning
Vid en tävling av denna kaliber 
måste en högtidlig prisutdelning 
hållas. 
Det gjorde vi också 
Det vinnande laget får äran att 
ha hand om vandringspokalen 
tills nästa tävling hålls. 
Nu är det Helsingborg som ska 
fundera ut en rolig tävling som 
vi alla givetvis rusar till.

FRO Kristianstad tackar för äran 
att	få	ha	haft	den	fina	pokalen	
och önskar Helsingborg lycka 
till.

Deltagarna ger sig ut i 
spåret

Det vinnande 
laget består av 
Bosse Alväng, 
Lars Blücher och 
Stefan Hardung



Förbundsstämma 2016

Avdelningsstämmor 2016
Kristianstad Helsingborg

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 25 januari
klockan 19.00

Plats: i Bergasalen
Berga i Helsingborg

Efter mötet bjuder avdelningen 
på smörgåstårta med dricka

Väl mött
Styrelsen

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

FRO Kristianstad håller avdel-
ningsstämma

Tisdagen den 2 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på	fika.

Väl mött 
Styrelsen

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

     5

FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie 
förbundsstämma den 28 febru-
ari kl 13.00 på Soldathemmet i 
Kristiantad. 
Kallade som ledamöter i stäm-
man är avdelningarnas dele-
gater (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 kommer 
att bli publicerade på förbun-
dets 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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Våren i Kristianstad
I vår kommer vi att kunna erb-
juda ett varierande smörgås-
bord av avktiviteter.

Vi börjar traditionsenligt med en 
biljardkväll tillsammans.

MGKI 
Vi lånar ett sambandssystem 
från hemvärnet. 
Detta är ett signalskyddssys-
tem som vi använder lite under 
kvällen.

Sportlov
Under sportlovet har vi öppet 
hus	och	hoppas	på	flera	nya	
medlemmar.
Kom och stötta oss i detta ar-
bete.

Antennbygge
Vi bygger nya antenner och 
hoppas på nya kontakter
Vi kommer en kväll att testa lite 
olika antenner.

Radioorientering
En kväll ska vi ut på fältet och 
röra oss för att kolla räckvidd 
och funktion på alla våra statio-
ner.
Detta gör vi genom lite radioori-
entering.

Sjukvård
En kväll tittar vi närmare på 
sjukvård, denna gång mer prak-
tiskt.

Utställning
I juni kommer vi att tillsammans 
med sändaramatörerna i Kris-
tianstad genomföra Bockebo-
daträffen.
Under	en	lördag	finns	mycket	
att köpa och titta på.
Kom och mingla med oss.

Nationaldagen
Här	finns	förstås	kommitten	
med våra fanor för att visa upp 
oss.
Paraden går från stan ner till 
Tivoliparken där det blir konsert 
och tal.

Datorer
Vi behöver lära oss att hantera 
lite	nya	program	som	finns	i	
våra datorer

Teknik 
Gösta letar vidare i gömmorna 
och hittar säkert något nytt att 
prata om.

Amatörradio
Vi vill i vår aktivera vår SL-sig-
nal 
Den har inte varit igång på ett 
tag och behöver luftas

Rakel 
Detta blev en succe förra gån-
gen så vi gör en fortsättning på 
den.

Swale
Förhoppingsvis har hemvärnet 
fått igång sitt nya swalesystem 
så vi kan testa det

Förbundsgemensamma akti-
viteter
I förbundet vill vi umgås på nära 
håll och på lite längre håll.

Studiebesök 
FRO Helsingborg har bjudit in 
oss att vara med på deras stud-
iebesök på MRS i Revinge

För anmälan till de olika aktivi-
teterna	finns	kontaktperson	på	
vår hemsida och även i avdeln-
ngslokalen
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

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

Om 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

Våren i Helsingborg
I vår har vi lite av varje för er 
medlemmar att pyssla med

Efter uppstart i januari ska vi 
ägna oss åt att iordningsställa 
våra lokaler på Berga. 
Detta kommer att ta oss två 
måndagar.

Digital Mobil Radio, DMR
Denna radio kommer vi att ägna 
en kväll åt

Studiebesök
Vi besöker banmuseet i Ängel-
holm

Vi kommer även att åka till Re-
vinge där vi besöker MSB.

Utfärder
Vi turar över Sundet och idkar 
personlvård. 
turen går vid påsk

Vi tar även båten till Ven en dag 
i april för att se hur det ser ut 
där.

Djuramosse
vi ägnar några veckor till 
vår utställning under deras 
beredskapsdagar. 
Lite förberedelser och efterar-
bete. Vi har även de två dagar-
na utställning på museet.

Nationaldagen
Denna	firas	givetvis 
Mer info kommer om hur just vi 
firar	den

Grilling
Som avslutning innan sommar-
en är vi hembjudna till Lennart 
Lybeck för en grillkväll

För anmälan till de olika aktivi-
teterna	finns	kontaktperson	på	
vår hemsida och även i avdeln-
ngslokalen



8

FRO Helsingborg hade vän-
ligheten att bjuda in oss 
i Kristianstad till att följa 
med till Helsingör och Sjö-
fartsmuséet där.

Vi var några från Kristianstad 
som samlades på Centralstatio-
nen för att ta tåget till Helsing-
borg.
Väl framme i Helsingborg mötte 
Hans Donnerborg upp och efter-
hand	kom	det	fler	från	Helsing-
borgsavdelningen.

När alla kommit så gick vi om-
bord på Sundsbussen som tog 
oss över Sundet till Helsingör, 
där vi hade ca 10 minuters 
promenad innan vi var framme.

M/S Museet för Söfart som det 
så vackert heter är ett landsom-
fattande specialmuseum för sjö-
fart som ger de besökande en 
unik upplevelse av spannande 
och innovativ utställningar och 
arkitektur i världsklass.

Sedan öppningen 2013 har 
museet vunnit många interna-

tionella priser både för utställn-
ingarna och för arkitekturen. 

Museet är byggt runt om en 
tidigare torrdocka och skapar 
en naturlig förbindelse mellan 
den maritima historien utanför 
dockan och innanför i utställn-
ingarna.

På museet väntar en up-
plevelse med lutande golv, 
interaktiva och stämningsfulla 
utställningar och en fascin-
erande inblick i Danmarks roll 
som sjöfarande nation genom 
tiderna. 

Vi kunde också få lära oss 
att navigera med sjöfartens 
klassiska redskap eller få en 
tvättäkta sjömanstatuering – 
som gick att tvätta av igen.

Efter att ha gått igenom ut-
ställningen och tittat och testat 

navigeringskunskaperna så kom 
vi upp ur underjorden igen.

Och vi vore inte FRO-are om vi 
inte ville ha mat efter detta.
Sagt och gjort, våra danska 
vänner Hans och Preben lot-
sade oss till ett matställe där vi 
kunde få stilla vår hunger och 
samtidigt sitta och prata om 
både ditt och datt.

Och naturligtvis, vi var ju i Dan-
mark, ta en öl och bara njuta.
Efter att vi hade tackat så myck-
et	för	den	trevliga	utflykten	var	
det dags att ta båten tillbaka till 
Sverige igen och så tåget vidare 
till Kristianstad.
Vi var alla överens om att det 
här gör vi igen med något annat 
mål i kikaren.

Besök på M/S 
Museet för Söfart i 
Helsingör.
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En kväll fick vi i FRO Kristian-
stad komma till Kristianstad 
Airport för att få en närmare 
titt bakom kulisserna

Vår guide Lars Schrewelius 
visade	oss	varje	hörn	av	flyg-
platsen och berättade med stor 
inlevelse om sitt arbete.

Säkerhet
Vid	säkerhetskontrollen	fick	vi	
se hur de röntgar vårt bagage. 
Lillemors	kameraväska	fick	vara	
modell och på bilden kan ni se 
hur det ser ut för dem och hur 
det ser ut i verkligheten. Det 
krävs nog ett tränat öga för att 
klara ut vad vi har med oss.
För oss såg det ut som en barn-
teckning...

Flygledartornet
Här upp satt Ove och tog emot 
oss.
Han visade oss alla knappar 
och spakar han har till hands för 
att kunna landa och starta ett 
plan.

Härifrån tänder han rätt land-
ningsbana så planen hittar rätt.
På en skärm kan han hålla koll 
på planet som är på väg in och 
även andra plan som passerar.
Här har han även en Rakel 
som nyttjas i samverkan.
Han styr grindarna in till land-
ningsbanan.

Bilar
Ute	i	garagen	finns	det	bilar	av	
alla de slag.
Det krävs mycket för hålla 
trafiken	säker.	
Snöskrapa, avisningsmaskin 
och en brandbil som gör alla 
brandmän avundsjuka.

Som	tack	fick	våra	guider	en	
termosmugg med vår logga så 
de kan minnas oss.
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Medaljregn På vårt styrelsemöte i förbundet 
utdelades det medaljer. 
Ordförande Bosse Alväng hade 
nöjet att få dela ut två av FRO 
förtjänstmedaljer i silver.
Dessa gick till  
Ulf Palm och Anders Birgersson

Ulf	fick	sin	medalj	som	ett	tack	
för allt arbete han lägger ner 
på sambandsuppdrag och sitt 
arbete med Molos.

Anders har i många år hållt ord-
ning på vår ekonomi och så att 
vi inte gör av med alla pengar.

Regementets 
dag i Revinge



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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We wish you a 
Merry Christmas
And a 
Happy New Year

Åter vänder vi våra blickar 
framåt och ser fram emot jul 
och ett nytt år.

Sedan förra tidningen har det 
hänt en del i förbundet.

14-träffen
Vi har återupptagit en gammal 
tradition och tävlat mellan avdel-
nigarna. En ny avdelning är nu 
stolta förvaltare av pokalen.

Medaljer
Vi har delat ut medaljer till de 
som gjort sig förtjänta av dem.

Studiebesök
Lite olika studiebesök har gjorts 
i förbundet.
Läs om dem i detta nummer.

Planering
Vårens planer ligger fastställda 
och	finns	i	tidningen.
Tids nog kommer de även på 

våra hemsidor.
Kom och var med i vår på våra 
aktiviteter.

Stämmor
Våren är stämmotider för oss i 
FRO.
Här har du som medlem medin-
flytande	och	medbestämmande	
i våra avdelningsstämmor. Kom 
och gör din röst hörd, vilka vill 
du ska sitta i våra avdelnings-
styrelser?
Till vår förbundsstämma väljs 5 
delegater vid avdelningsstäm-
man. Dessa 5 har medbestäm-
mande vid förbundsstämman.

Vi bifogar ditt inbetalning-
skort på medlemsavgiften för 
2016.

Nu går redaktionen på julle-
dighet och önskar alla en riktigt 

god jul



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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Samvekan mellan förbunden

Lars Blücher och Johnny 
Vestergård från Malmöhus 
passar på att ha lite samverkan 
mellan våra förbund under Re-
gementets dag i Revinge.
Några planer på samarbete kom 
upp och vi ser fram emot att ses 
igen


