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SKÖVDExtra!

oamatörerna ka
llar
I dag har klubben ett 70-tal medlemmar, varav ett 20-tal är riktigt aktiva.

HISTORIK:
Skövde amatörradioklubb bildades den 15
december 1971. Vid bildandet hade klubben
tolv medlemmar.
Den 2 februari 1972 hölls det första årsmötet, och till styrelse valdes Åke Ågren, ordförande, Sten Holmberg, kassör och Roland
Axelsson, sekreterare. Dessutom blev KjellOve Oskarsson IOGT/NTO:s representant i
styrelsen, och Jan Holmberg invaldes som de
yngres representant. Vid detta första årsmöte beslutades att klubben skulle ansöka om

Magnus Hallqvist vid klubbens karta.

”

medlemskap i Sveriges sändareamatörer,
SSA. Man sökte dessutom om tillstånd hos
chefen för P4 om lån av regementets telegrafisal för utbildning. Under detta första verksamhetsår ökade medlemsantalet till 23.
Klubben förde fram till mitten av 1980-talet
en ambulerande tillvaro, och man hade sin
hemvist på bland annat Hertig Johans gata
och Örbäcksvägen. 1982 ansågs denna lokal
vara för dyr, och klubben blev ”hemlös”.
Under en period hölls därför mötena på servicehuset Bagaren. Klubben kunde så småningom flytta in i en källarlokal på Vallevägen, men efter en kort period flyttade man
till Hentorp.
1984 fick så klubben erbjudande om att
hyra ett torp på Billingen. Torpet gick under
benämningen Lyckes-Erik, och är än i dag
hemvisten för Skövde Amatörradioklubb.
Under mitten av 1980-talet genomfördes en
framgångsrik värvningskampanj bland
länets amatörer, och medlemsantalet ökade
kraftigt. I dag har klubben ett 70-tal medlemmar.
Källa: Skövde amatörradioklubbs hemsida.

Leif Gustavsson

ALLT MÅSTE INTE VARA LÄTT. OCH DE
SOM KOMMER TILL OSS I DAG HAR
ETT GENUINT TEKNIKINTRESSE

en enklare antenn. Dessutom måste du
lära dig några trafikförkortningar och
radioreglementet. Du avlägger prov
hos någon av Föreningen Sveriges
sändareamatörers provförrättare. När
du klarat provet, erhåller du ett amatörradiocertifikat/amatörradiolicens.
Då får du också en anropssignal/amatörradiosignal.

Vem kan bli
sändaramatör?
Vem som helst. Många av landets radioklubbar anordnar kurser.

Vad kan man göra
som sändaramatör?
Som licensierad sändaramatör har du
möjlighet att få kontakt med tusentals
likasinnade runt om i världen. Du kan
få kontakt med någon annan sändaramatör i samma stad eller i Europa, Afrika eller Amerika inom några minuter.
Kontakterna kan ske via kortvåg eller
på VHF/UHF. Hobbyn är väldigt bred
och det finns många olika inriktningar.
Källa: Sveriges Sändareamatörers hemsida.

Stormarna Per och Gudrun gick hårt åt antennerna, vid klubbstugan och Skövde amatörradioklubb
har tvingats köpa in nya. Efter att ha gått runt med håven bland medlemmarna kunde man investera 40 000 kronor i riktiga ”värstingantenner”.

