ARC/SWB-Konventet 2005
Bengt Ericson
Den 23 april var en strålande dag. Solen sken och temperaturen var kring 12 grader. HM och jag hade
en fin resa Växjö-Halmstad. Vi ankom Kanebergsstugan strax före tre. På vägen upp till stugan såg vi
den fruktansvärda förödelse som stormen Gudrun ställt till med. Det såg ut som om kriget rasat där i
flera månader. Vilket jobb man haft för att få vägen farbar.
14 st glada ansikten samlades till eftermiddagsfikat, som LB och IE fixat så bra. Här diskuterades och
visades QSL-pärmar m.m. De församlade var, bakre raden från vänster: TN, BD, TL, CB, LSD, RA,
HM, RÅM, LES, RÅ. På stolarna från vänster: IE, LB och Maria Åkesson. BE fotade.

Efter fikat kom tävlingen som förra årets vinnare LSD hade fixat. I år var det lättare (ha!) eftersom
frågorna hade 1x2 alternativ som svar. Några ex: Från vilken ort sänder Scandinavian Weekend
Radio? (Turku, Lahti, Virrat).Vad kostar det att sända ett flygpostbrev till USA som väger 30 gram?
(15,25 eller 20 kronor). 20 frågor plus en utslagsfråga var det. Tufft! Tack för ett fint arbete LSD!
Ungdomen gick segrande ur slaget, Roland Åkesson. GRATTIS! Detta året fick alla pris. Det var bara
att välja i tur och ordning från det digra prisbordet. Se bilden nedan på de tre första pristagarna
tillsammans med tävlingsarrangören.
Kl. 18 kallades till middag. LB:s dotter Anja hade fixat en härlig mexikansk anrättning med dessert
och kaffe. Den avåts under härlig stämning med diskussioner om allt. Efter middagen smög några
deltagare upp på andra våningen, där diverse mottagare riggats. De långa antennerna hade ju förstörts
av fallande träd, men någon kortare wire var intakt. Som vanligt när några DX-are träffas var
konditionerna dåliga.
BD:s bildserie från sin resa runt Svalbard under sommaren 2004 presenterades. Vilka fantastiska
bilder, som tagits av en proffsfotograf, som medföljde på resan. För oss var det intressant att se hur
Longyearbyen såg ut samt varningstecknet för isbjörn. Man fick inte röra sig på ön utan att någon med

skjutvapen fanns med. I 90 minuter satt gänget som tända ljus och lät sig fascineras av denna
fantastiska ö. Tack BD för fin presentation och svar på alla de frågor vi ställde! Se foto på BD då han
presenterar reportaget över Svalbard.
Kl. 22 var det dags för kvällsfikat. Efter detta kom en DVD-presentation från ODD. Hönehuset på
Daftö med antenner presenterades i närbild och vi fick se några besökare i aktion, bl.a. ALE, HK, LB,
LSD samt IE.
Expeditionen till Parkalompolo presenterades i detalj, där filmen visade termometern på minus 35
grader. Vi sörlänningar fick höra ljudstyrkor på jänkar, som vi knappt kan drömma om. Vi fick även se
gamla bilder med bl.a. JER och LR. Tack ODD för en utmärkt DVD-afton! Diskussionen fortsatte
sedan i de olika små grupperna, som bildades alltefter intresseinriktning. Kl. 24 åkte HM och jag till
Eurostop i Halmstad där vi övernattade.
Samling till årsmöte på söndagen kl. 09 i strålande vårväder. LB hälsade alla välkomna och påbjöd en
tyst minut för de DX-are, Ove Fransson och Rolf Fredriksson, som avlidit under året. De formella
punkterna med val etc. gick snabbt fram till punkt 9: Utgivning av MV-EKO under säsongen 20052006 samt punkt 10: Medlemsavgift 2005-2006.
Antalet nummer under kommande säsong fastställdes till 28 st. Schemat bifogas nästa nummer av
MV-Eko. Betr. höjda porto-och tryckkostnader blev diskussionen livlig. De kommentarer och förslag
som TL fått framfördes, diskuterades och sparades för ev. kommande behov. Ett stort tack till dem
som sänt in förslag och synpunkter till TL. Tack vare vår eminenta ordf. LB, som på auktion inköpt ett
större antal rabattfrimärken till fint pris, löstes situationen för den kommande säsongen, men en
höjning av medlemsavgiften till 275:- ansågs nödvändig för att inte tära på det egna kapitalet i
klubben. Den snabba distributionen av Ekot under högsäsongen ansågs mycket viktig och därför skall
den fortsätta. Du som vill ha en kopia av protokollet kontaktar TL.
Under årsmötet serverades kaffe med smörgås. Härligt avbrott i diskussionerna, som stundtals var
mycket livliga. Efter årsmötet gjorde vi en rundvandring i friluftsområdet och såg de förstörda
antennerna och den nedfallna skogen. Det var jobbigt att ta sig fram i skogsområdet och jag förstår nu
de som gick vilse i skogarna i Småland dagarna efter stormen.
SWB hade ett kort årsmöte, där BD var föredragande.
Kl. 12 serverades lunch. Återigen var det LB:s dotter och IE som fixade. Ett stort tack till dessa
änglar! Det tråkiga avskedets stund kom och alla for hem, men vi var helt överens om att detta var ett
av de mer lyckade konventen.
Alla tyckte det var för få deltagare. Ordf. framförde att han var inte intresserad att arrangera dessa
möten om inte fler ställer upp. En aktionsgrupp bildades för att bearbeta soffliggarna.

Bengt Dalhammar

Pristagarna från vänster: RÅM, CB, BD, RÅ.
Knästående: LSD.

