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Framsidan
Så här såg vårt utställningstält 
ut i Revinge under Regementets 
dag innan alla kom.
Bild: Bosse Alväng



Kalender
Januari
9 Biljard   Ksd
16 Julgransplundring Ksd
 Föreningskväll Hgb 
17 Styrelsemöte  Hbg
 Styrelsemöte  Ksd
23 Rakel   Ksd
 Avdelningsstämma Hbg
30 Marknadsföring Hbg
 Radio   Ksd

Mars
5 Förbundsstämma Förb
6 Teknik   Ksd
 Minigolf  Hbg
13 Föreningskväll Hbg
 Radio   Ksd
20 Utställningen  Ksd
 Go cart  Hbg
27 Sjukvård  Ksd
 Föreningskväll Hbg
28 Styreslemöte  Hbg

April
3 Föreningskväll Hbg
 Städning  Ksd
10 Föreningskväll Hbg
 Föredrag  Ksd
24 Skytte   Ksd
 Föreningskväll Hbg
25 Styrelsemöte  Hbg

Maj
1 Föreningskväll Hbg
8 Föreningskväll Hbg
 Teknik   Ksd
13 Regementets dag
15 Antennarbete Ksd
 Föreningskväll Hbg
22 Studiebesök  Ksd
 Föreningskväll Hbg
26- SMB-dagar  Hbg
28 
29 Avdelningsverks Ksd
 Sommaravslutning Hbg
30 Styrelsemöte  Hbg

Juni
5 Antennarbete Ksd
6 Nationaldagen Ksd
12 Avdelningsverks Ksd
17 Öppet hus  Ksd
19 Golf och grilla Ksd
26 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
3 Hemma hos  Ksd
10 Hemma hos  Ksd
17 Hemma hos  Ksd
24 Hemma hos  Ksd
31 Hemma hos  Ksd

Augusti
7 Hemma hos  Ksd
14 Hemma hos  Ksd
21 Kubb och grill Ksd

Februari
6 FRO Historia  Hbg
 Föredrag  Ksd
7 Avdelningsstämma Ksd
13 Bowling  Hbg
 Städning  Ksd
20 Sportlovsaktivitet Ksd
 Påverkansoperat. Hbf
27 Utställningen  Ksd
 Föreningskväll Hbg
28 Styrelsemöte  Hbg
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Fjortonträffen
Efter att ha vunnit den stora 
pokalen förra året arrangerade 
FRO Helsingborg den presige-
fulla tävlingen detta året

Det hela tog plats i Bruses skog 
utanför Helsingborg. 

Tipsrunda
En tipsrunda hittade vi längs en 
väg.
Här gällde det att ha koll på allt 
från höjden påTurning Torso till 
vem som kom på drypterings-
modeller. 
En fin vandring i naturen tog oss 
till ett uppbyggt vindskyddsom-
råde.

Grill och kaffe
Här hittade vi en del FRO-are 
från Helsingborg som höll kaf-
fekitteln varm.
Under trevligt samkväm grillade 
vi korv och drack kaffe.

Rättning
Den stora stunden närmade sig 
och Ulf Palm drog sig undan för 
att rätta våra tipslappar. 
Spänningen var olidlig när det 
visade sig att avdelningarna låg 
lika.
En utslagsfråga gav att Hels-
ingborgsavdelningen får putsa 
pokalen ännu ett år.

Vi ser alla fram emot nästa års 
tävling.



Förbundsstämma 2017

Avdelningsstämmor 2017
Kristianstad Helsingborg

FRO Helsingborg håller 
avdelningsstämma

Måndagen den 23 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 7 februari klockan 
19.00

Plats: I avdelningslokalen på 
Soldathemmet vid högskolan.

Efter mötet bjuder avdelningen 
på ärtsoppa och dricka till

Väl mött 
Styrelsen

På hemsidan kan ni se alla 
stämmodokument efterhand de 
kommer in.
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FRO Norra Skåne håller För-
bundsstämma.

Härmed kallas till ordinarie 
förbundsstämma den 5 mars kl 
13.00 på Soldathemmet i Kris-
tiantad. 
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
När vi har svalt julmaten och 
sett det nya året komma star-
tar vi upp vår verksamhet i 
Kristiantad igen

Detta gör vi med att spela biljard 
tillsammans.
Detta har blivit en tradition som 
vi gärna återkommer till.

Under våren har vi försökt hitta 
lite olika saker att pyssla med 
för att tillfredställa flera olika 
behov.

Radio
Intresset för radio är ju givetvis 
stort i vår organisation.
Vi ska under våren titta på lite 
olika sortsers stationer.
Hur ser de ut, hur fungerar de, 
och vilka använder de.
Här kommer vi givetvis även att 
prova på de olika stationerna.

Antennarbete
Vi behöver se över våra anten-
ner.
Någon har ramlat ner och be-
höver sättar upp, någon be-
höver bytas ut.
Har vi antenner upper som vi 
aldrig använder, då behöver 
denna plockas ner

Teknik
Vad vore vi utan teknik?
Inte så mycket, men det finns 
en hel del olika sortets teknik. 
Här har vi en expert inom 
avdelningen som lotsar oss 
igenom sina kunskaper. 
Han har dessutom huset fullt 
med nya och gamla apparater.

Utställningen
Vår utställningsskärm är i dåligt 
skick och behöver ses över.
Är det någon som sitter på ett 
bra foto som vi kan använda 
på denna skärm?
Vi kommer att lägga lite arbete 
på denna under våren och ha 
den klar till Regementerts dag 
i maj.

Föredrag
Vi kommer att få lyssna på 
några föredrag.
Ännu är det inte helt bestämt 
och då går vi inte ut med vilka 
det är. Dessa kommer vi att 
presentera på vår hemsida när 
det är bestämt.

Utställningar
Vi vill ju gärna bli fler och då 
måste vi synas!
Under Regementets dag kom-
mer vi att vara med tillsam-
mands med resten av Skåne.

Vi har vårt Öppet hus i juni då vi 
slår upp portarna i vår lokal.
Under sportlovet har vi öppet 
för de skolungdomar som vill se 
vad vi gör

Roligt vid sidan om
Ibland måste man bara ha lite 
roligt tillsammans.
Det gör vi när vi spelar biljard i 
Januari.
Även när vi spelar Äventyrsgolf 
i maj. Denna gång tänder vi 
grillen och äter korv.

Hemma hos
Under sommaren har vi vår tra-
ditionsenliga Hemma hos.
Här förlägger vi sommarens 
verksamhet hos varandra istäl-
let för att sitta i lokalen.
Det är trevligt att se hur vi bor, 
träffa familjerna och tilla på radi-
outrustning hemma.
Vem vi är hemma hos finns att 
läsa på hemsidan längre fram i 
vår.

Välkomna att vara aktiva i vår 
avdelningsverksamhet
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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
Precis som i Kristianstad 
firar vi jul och återkommer till 
FRO.

Vi startar med en lugn förening-
skväll där vi gör som vi brukar.

Historia
Vi kommer under våren att titta 
närmare på FROs historia. Den 
är inte jättelång men innerhåller 
ändå mycket.

Studiebesök
Under april kommer vi att anord-
na ett studiebesök på Luftled-
ningsgruppcentral i Åstorp (S16 
Sländan). Vi återkommer med 
datum men det kommer att bli 
en lördag.

Ett studiebesök till Ljungbyhed 
och deras flygmuseum ska vi 
hinna med. Även här återkom-
mer vi med tider.

Veteranjärnvägen i Klippan 
kommer att få ett besök av oss.
Återkommer med tider.

De kommer att anslås på hem-
sidan och i avdelningslokalen.
Även ni i Kristianstadsavdelnin-
gen är välkomna på dessa 
studiebesök.

Aktiva aktiviteter
Vi kommer att vara lite mer ak-
tiva och har planerat in bowling, 
go cart och minigolf.

Om lokalen
Vår avdelningslokal är normalt 
öppen vid varje helgfri måndag 
från 19.00-21.00.
På grund av det skärpta 
säkerhetsläget skall grinden 
till Berga militärområdet tills 
vidare vara stängd när ingen 
passerar.
Vi kommer att vara vid grinden 
18.45-19.00 för att släppa in er. 
Kommer ni vid annan tid så 
ring 070-5512759 så kommer 
vi ut och öppnar.

Välkomna att vara aktiva i vår 
avdelningsverksamhet.
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Det här är berättelsen om 
den H-Pole multibandsantenn 
som sågs, testades och seg-
rade vid fyren Långe Erik på 
Öland under internationella 
fyrhelgen. 

Antennen var vida överlägsen 
den vertikala delta loopen för 80 
meter som vi hängt upp i fyren.
Längst ned finns länk till 
en måttsatt ritning för den 
som vill bygga sig en egen 
H-Poleantenn och börja testa. 
Kostnaden torde vara överkom-
lig…
 
En dröm
Allt började en natt när jag satt 
och läste om olika antenner på 
nätet, jag fick syn på ritning på 
en H-Pole multibandsantenn. 
Självklart blev jag sugen att tes-
ta vad det var för något.
Den går att stämma av på alla 
kortvågsband. Den är kompakt 
och tar mycket liten plats, ideal-
isk för den som har ont om plats 
vid sitt QTH.
 
Antennen
Antennen är en typ av vikt dipol 
som för tankarna till en häng-
matta, ena änden förankrad 
uppe i en mast och den andra i 
marken. 

Antennen matas med  med 
öppen stege på 450 eller 600 
ohm, om den går att mata 
direkt med balun och koaxialk-
abel har jag inte testat. 
Antennen kan även matas os-
ymetriskt enligt ritningen som 
följer. 
Som mast vid fyren Långe Erik 
när antennen testades an-
vände vi två stycken två tums 
glasfiberrör som skarvades 
så att vi fick en rörmast på 12 
meter. För ett permanent mon-
tage skulle det krävas mer än 
de två stagnivåer vi använde. 
En flaggstång fungerar allde-
les ypperligt som upphäng-
ning, men kanske inte är så 
populärt när frun i huset skall 
hissa flaggan. 
Lugnast är nog att välja något 
annat alternativ.

Jag mätte längderna med 
tumstock på enklaste vis (alla 
mått på ritningen är i cm) jag 
har ont om plats i källaren så 
måtten blev inte vidare exakta 
då jag fick trassel på tråden 
ideligen. Tråd som användes 
var FK 1.5 men det går säkert 
bra med vilka typer av kabel 
som helst. Jag hittade gam-
la rör av plast till kasserade 
fasadflaggor till de två yttersta 
spridarna, och vanliga VP-rör 
till de två inre. 

För att göra spridarna i anten-
nens ändar styvare kan det vara 
idé att använda kasserade skaft 
från innebandyklubbor eller an-
nat som inte böjer sig så lätt. 
Det är botten och topprören 
som sträcker antennen när den 
hängs upp. 
I mitten på antennen har jag 
gjort en förändring mot ritningen 
på nätet, jag satte ytterligare en 
spridare för hålla ihop antennen, 
den bestod av en bit flagglina. 
Ännu bättre är det nog att sätta 
en spridare av VP rör i mitten. 
(Den finns inte med i ritningen) 
Om man inte sätter någon 
spridare i mitten så blir följden 
att antennen sväller ut när man 
spänner ut stegen vid up-
psättningen.

H-Poleantennen fungerade över 
all förväntan. Om det berodde 
på att den var uppsatt mindre 
än tio meter från Östersjöns 
vatten vid fyren låter jag vara 
osagt.

Jocke på 
Öland
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 Användande
Under natten visade 
H-poleantennen vad den gick 
för. 
Jag körde ett 80-tal QSO på 
telegrafi. På 20-metersbandet 
blev det förbindelser med Peru, 
Japan, USA, asiatiska Ryssland 
och många länder i Europa. 
På 40 meter blev det förbindels-
er med Columbia, USA, Kanada 
och asiatiska Ryssland.
 
Colombia svarade direkt, när 
jag ropade ett CQ. 
Det blev flera signalrapporter 
från DX som uppgav att jag 
hade ”booming signals”. Alla 
världsdelar utom Oceanien 
avverkades under natten.

Antennen gick bra både i 
sändnings- och mottagning-
släge. Jag körde till exempel 
en amerikan som körde 20 
meter med en watts sändare 
till en mobilantenn.

Mitt i natten kom det e-mail 
från en amerikan som ville ha 
qso med mig, han fick snällt 
vänta på sin tur. Jag kör bara 
full qso så det kan dröja innan 
jag blir tillgänglig.
 På sidan där jag hittade ritnin-
gen finns data och mätningar 
på antennen.
http://www.dxzone.com/cgi-
bin/dir/jump2.cgi?ID=26316

Lycka till och väl mött på ban-
den!
Jocke
SM7WNM
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Regementets 
dag i Revinge

I slutet av augusti firades rege-
mentets dag i Revinge.
Mycket folk, underbart väder 
och FRO fanns på plats, kan det 
bli bättre?

Samarbete
I FRO tältet hade vi en ny grup-
pering i år.
Vi samlade hela Skånes FRO, 
det vill säga FRO Norra Skåne 
och FRO Malmöhus
Där fanns även representanter 
från alla fyra hemvärnsbatal-
jonerna i Skåne.

Intresse av vårt IGR 
system fanns bland både 
vuxna och barn
Bild: Bosse Älväng

Nya medlemmar
Vi var till tänderna beredda på 
att svara på frågor och välkom-
na nya medarbetare i både 
FRO och som signalister.
Dagen gav 2 nya medlem-
mar, ett nytt avtal och många 
intresserade som vi håvar in 
nästa gång FRO finns på plats.

Hemvärnets dag
Rinkaby

När hemvärnet firade sin dag 
fanns FRO på plats på frivil-
ligtorget.

I vårt tält var det en ström av ny-
fikna under hela dagen.
De fick se vår uppdragsverk-
samhet på både militärt och 
civilt. Även vår föreningsverk-
samhet fick plats.

Under denna dag fick man 
även stifta bekanskap med 
hemvärnets alls sidor.
Stridsuppvisning, åka terräng-
bil, lyssna på musikkåren, 
smaka ärtsoppa, titta på våra 
staber.

Mycket folk under hela dagen i 
strålande solsken.
Solsken fanns även hos oss 
då vi kunde räkna in en ny 
medlem och ett flertal intresse-
rade av vår uppdragsverksam-

Chefen P7 håller tal i stridsvag-
nen
Bild: Bosse Alväng



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

Tänk vad tiden går fort, nu är 
det jul igen. Det var ju precis 
sommar.

Men roligt har vi haft i avdeln-
ingar och förbund.

Regementets dag
Vi valde ett nytt koncept på 
Regementets dag där vi samar-
betade med FRO Malmöhus 
och alla Skånes hemvärns-
bataljoner. Detta kommer vi att 
fortsätta med då vi fick ut myck-
et mer av det.

Antennbygge
Vi har ett reportage från Joakim 
Nilsson som varit på Öland och 
satt upp antenner och ger tips 
på hur man enkelt kan bygga en 
egen.
Vi tackar Jocke för den artikeln.

Stämmor
Det som ligger framför oss är 
alla stämmor på olika nivåer.

Det är här ni medlemmar har 
tillfälle att ha inflytande.
Kom till avdelningsstämmorna 
och få den styrelse som du tyck-
er kan föra avdelningen framåt.

Delegater
Det är även på avdelningsstäm-
man som vi väljer de som har 
rösträtt och avdelningens man-
dat på förbundsstämman.
Vem tycker du ska få vara med 
och påverka?

Program
Avdelningarna har satt ett 
program för våren och det finns 
både här i tidningen och på våra 
hemsidor.
På hemsidorna kan ni även få ta 
del av det vi gjort.

Nu tänker redaktionen ta jullov 
för att vara utvilade inför alla 
stämmor.



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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Sommarkurs i Höllviken

Kristian Jönsson och en kollega 
går FRO GU 1 i Höllviken för att 
förkovra sig och bli signalist.
Varje år skapas nya signalister i 
ett sommarfint paradis.
Bild: Bosse Alväng


