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Hej veteranradiovänner !

Hoppas att sommaren varit vederkvickande för både kropp och själ och att
batterierna är ful laddade inför höstens prövningar. Vi i Sverige är ju måna om
att saker och ting skall vara lagom. Huruvida sommarvädret varit lagom
råder det förmodligen delade meningar om men några fina soldagar har vi ju
trots al lt fått uppleva. Det är ju också så att en givande sommarledighet inte
med nödvändighet behöver förutsätta strålande sol. Det finns ju många
aktiviteter som är både intressanta och förnöjande som inte
kräver att solen strålar från en klarblå himmel.

Sommarens aktiviteter på radiostationen sett ur Alexanders
synvinkel har ju framför al lt handlat om Alexandersondagen
och kvällsvisningarna.

Alexandersondagen var ju mycket lyckad med ett stort antal
deltagare. Lite smolk i glädjebägaren förorsakades dock av
att förmiddagens sändning fick avbrytas på grund av ett
överslag i en isolator. Tack vare en snabb insats från Mats och Jan kunde
eftermiddagens sändning genomföras. En uppskattad nyhet för året var att
Science Safari gästade Alexandersondagen.

Höstens aktiviteter kommer i huvudsak att bestå av trivselkvällar,
kursverksamhet och CAD-gruppens arbete.

Hösten kurs är en fortsättningskurs som kommer att inriktas på mätning och
dokumentation av olika funktioner inom stationen.

Jan-Åke Gyll ing



Kallelse till HöstmöteKallelse till Höstmöte

Grimeton Radiostation 201 5-09-23

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV
kallas härmed ti l l ordinarie höstmöte
onsdagen den 23:e september 201 5 kl.

1 9.00 i Sändarsalen i Grimeton
radiostation.

Kvällen inledes med sedvanliga
höstmötesförhandlingar, se förslag på

dagordning nedan.
Därefter förflyttar vi oss ti l l Besökscentret
för fortsatt samvaro med kaffe, fral la och

kaka.

I samband med detta kommer Flottans män i
Varberg att framträda.

Väl mött ti l l höstmötet.

Förslag till dagordning vid höstmötet

1 . Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av justeringsmän för höstmötesprotokollet.
4. Information om Alexanders verksamhet hitti l ls under året.
5. Beslut om medlemsavgift för 201 6.

(Styrelsens förslag oförändrad avgift. )
6. Information om Alexanders aktiviteter i höst,

trivselkväl lar, kurser m.m.
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutning.

ALEXANDER
Grimeton Veteranradios Vänner
Radiostationen 72
432 98 Grimeton

Org.nr. 849600-7389
Pg: 1 71 54 33-7

E-post:
info@alexander.n.se

Sångare från Flottans män i

Varberg



Alexandersondagen 201 5

Söndagen den 28:e juni

Årets Alexandersondag blev ett lyckat arrangemang. Cirka 300 betalande och
ett antal medlemmar deltog i de olika aktiviteterna. Vädergudarna hade
uppenbarl igen lyckats åstadkomma optimala förhål landen för vårt
arrangemang. Himlen var täckt med moln men det regnade inte.

Huvudattraktionen, både för de närvarande och supportrarna runt om i
världen, var ju utsändning av det traditionsenliga meddelandet. Dessvärre blev
det så att överslag i en isolator gjorde att förmiddagens sändning fick avbrytas.
Sändningen på eftermiddagen genomfördes dock utan störningar.
Uppenbarl igen hade en stor del av "lyssnarna" runt om i världen siktat in sig
på förmiddagssändningen. Detta resulterade i att antalet lyssnarrapporter var
färre än vad vi är vana vid.

I den traditionsenliga tipspromenaden deltog 39 vuxna och 23 barn.

Loppistältet bjöd på fynd i form av radiorör, kondensatorer, motstånd och annat
radiogodis.

I föreläsningstältet kunde man lyssna ti l l Karl-Gustav Strid som föreläste om
Alexandersonsystemet - tekniken bakom SAQ.



Radioamatörerna deltog även i år i
dagens aktiviteter. I deras tält kunde
man få pröva morsetelegrafering.

Radioamatörerna visade även upp
sin sändarstation SK6SAQ.

En uppskattad nyhet vid årets
Alexandersondag var besöket
av Science Safari.

Science Safari är en ideell
förening vars syfte är att
öka intresset för
naturvetenskap hos halländska
ungdomar.
Involverade i projeket är en
bred sammansättning av
halländska professionella
forskare, pedagoger och
experter inom teknik och
naturvetenskap samt Hallands
Bildningsförbund.

På bilden framstäl ler man
elektrisk energi med
muskelkraft via en pedaldriven
generator.

Besökarna bjöds, om så
önskades en åktur med häst och
vagn.

På bilden anländer BO
Johansson i ekipaget i fråga.



Under Alexandersondagen
förekom det även guidade
turer. Här är det Ola Hernvall
som inviger ett antal besökare i
Alexandersonalternatorns
förnämliga teknik.

"Mässfall" under Alexandersondagen

Höjdpunkten under Alexandersondagen är ju när vi sänder ut vårt meddelande
över antennen. I år var ju tanken att nedanstående meddelande skulle sändas
vid två ti l lfäl len, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Tyvärr blev det
så il la att förmiddagens sändning måst avbrytas på grund av överslag i en

isolator. Eftermiddagens
sändning kunde dock
genomföras tack vare en
expressinsats av Mats och Jan.
Efter bortkoppling av isolatorn
var antennsystemet åter klart
för sändning.

Mats och Jan åtgärdar isolatorn

Boven i dramat



Sommarkurs

Även i år
genomfördes en
sommarkurs. Antalet
deltagare var åtta
stycken, vi lket är det
maximala antalet.
Kursen genomfördes
under två dagar, den
3 - 4 augusti , och
omfattade hela
radiostationen vilket
innebär en
komprimerad kurs.
Det blev alltså mycket
som skulle tagas in
under kort tid.

Lärare för kursen var Ola Hernvall , Arne Sikö och Jan Steinbach. Bland
deltagarna på övere bilden syns Ola som nummer tre från vänster och Arne
står längst ti l l höger. Jan syns på
nedre bilden som nummer tre från
vänster.
Innehållet i kursen var som sagt
komprimerat och bestod av
Sändaraggregatet, Telegrammets
väg, Kylsystemet,
Vätskemotstånden och
Hastighetsregleringen. Dessutom
ingick deltagande i en start av
alternatorn.



Styrelsen för Alexander GVV
Ordförande: Jan Steinbach
Vice Ordförande: Alf Urbath
Kassör: Hans Nilsson
Sekreterare: John Strandberg
Ledamot: Arne Sikö

Suppleant: Kjel l-Ove Cederholm
Suppleant: Kent Lyngåker

Adjungerad: Bo Johansson
Adjungerad: Ola Hernvall
Adjungerad: Jan-Åke Gyll ing

Höstens aktiviteter

Höstens första trivselkväll äger
rum onsdagen den 1 6:e
september.

Därefter 30/9, 1 4/1 0, 28/1 0,
1 1 /1 1 , 25/11 och 9/1 2.

Inget mastodontprojekt såsom
byte av kärl för vätskemotstånd
denna höst.

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

Trivselkvällar Kursverksamhet

Höstens kurs, som är en
fortsättningskurs, inriktas på
mätning och dokumentation
av olika funktioner t.ex.
hastighetsregleringen.

Första kursti l lfäl let är
tisdagen den 1 5:e september.

Därefter 1 3/1 0, 1 7/11 och
1 5/1 2.

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

CAD-gruppen har sitt första möte onsdagen den 23:e september kl.
1 5.00.

Sista kvällen med gänget

Den 1 8:e augusti var sista
kvällen för kvällsvisningarna.
Publiken bestod av cirka 20
personer. Operatörerna Tobias
och Per-Arne, som på bilden är i
färd med att starta
kylvattenpumpen, genomförde
körningen med bravur.
Naturl igtvis avnjöts gravöl i form
av kaffe och tårta av de närmast
sörjande efter genomförd
körning.




