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Vec är oet för tontar scn si'uter i- st;.relsen egentligen ?

(ilågra helt personlige racer från iokalreCaktörens fingrar)

KlubbsvinEa.re Stzffan/-DQ.S tog.sitt cert -6J, fortsarte på ien
elektroniska benan via TCS iilt !.fH i kungli6;a l:ufvudstc.cen
itelböroaoes tilI fadershuset efter cien tilifåltlga utlokalise-
ringen (vilket vi övriga i"r tecksanrna för). 3or på Xlostergete.n
(aen har definitivt inte ge.tt i kloster). Tillhör cle son gillar
raka svarta lador(lrake). .L;,'ckIi5-olyckJ-rg(str1'k oet so$ e j öns-
kasr\äg.are tiil Ye:"saöouar. Tillhör också Cen exklusiva QQclub.

Yice klubbsvineare OLOf//-3fi hade ]ärt telegirafi i lunpen och då
'han i proffessionen är raCio- och tY.-tekniker blev han så snåning-
oo.han (det behövdes lite 1:åtr;'ekn:ng och t::åkning från bastug,A1t
et'), i,Eer ebt l,;,reshus på l{or:'bö1e ned viCh-ngancl.e yat'ortovrer. -

Titihö:: också qgclub. Gift ocl har två yl-s. TS 52O + SB 2?C.
Ear hörts /ba.stunobil med IC 21!.

Pennföra.re Try6r:ve/-t'i,Y bor ute på b;'stan i l,lerile i n;'b;.ggd villa
t j l1s:1tr;':rans sieC xyl och ha.:monics. Lla: genon sitt sdtt r:tt skrive.
;,.rotok-ollen på ett sfr underfunci.;t vis, sritt sig i derr situe.tioh.en
r-tt Cet blir svårt e.tt e,vvara honon som klub.behs cennfäktp.re.
(nu får'nog finrrr: Cig r att bi-1 or:vald. tilI Cödagei'rTrygg,ve)
Kör' än sf,. 1ånge e:id.rist ?-*cter,?2 neters ståhnast på gården.
Till errn:rarr€: si,per han r.tt oet a.r en åskledare.
Tiilha;l oekså t raciubrsektion r,ini.

SlentliåLlare Sören//-I,iJ ser tiLl a tt vi övrigas liögltf lygande plan-
er on video-rtty,siovscen etc,etc, håiis y:å en nj.vå torr. finansern€.
ti11åier, Cvs. fotcr;re.fier ev rlessr önslreaå1 (klippta ur gliitisbro-
sch;r'er), )u f ir nog också f inna cig i om.rai atskrllig:i gånger t1II.
i{år han inte arbetar på bilC-röst-oisiril;utionsverket u;''pe på berget
lyssnar han i.dogt i 'bruset nellan 144-11J 't.Tlz. lörfo1,ar över egen
äga.nces f:f zjO+ transverter+ '2a O6i4a + 1C ei;'ali. Hörs ofta /nobii,soiu;rårtii även neti vidhdnga;:de etta ned, kokskap ef,te:" sin Saab-b-b-b.
ll;-r i hus ned antennvanligt taK, rivs. ptatt, på r'att siCa om äIven,
Cen söCrl+, där sclen a}ltid lyser.

Festpri-sse Siure i-tO't ( j", jo rtir det inte så persi.rniiat ) f lyttade
tiii Sicellefteå från Ucde',rai1a i scnras. (i,4,cket i'drsti1nriiEt).nar
suriilt in fint i gangei; och ijnskas l:jårtligt va.lk-onnen. BLivit l;,'ck-
lig- iiusiige.re(nen du kunCc väl valt ett bättre anterrnläge. Iiur skalL
Cu e..;entligen s,r-r;nåera. 30 och 4C neters e.ntennertra. ). Vet inte liur
många ira"rnonics han he;rr::,en det är väl ett !år stycken.
Versetorcer med tra.psbeam + !'t 2jOrocb helt n;'Iigerr aflare tiIl. -3NStr
gi r,r1.r. pa r.red ZX':728.

Klrrbbtransnissl-onsIeCare Stiag/-:SllS, ti1lhör r-kc.rr-in"e -riino o1,j nenil
i SkRÄroch var ned redan r;'r -J). iian ber'ätta on ticen Cå uan klir|e
'IK ned 10W rnobilt Alil med t!-signaler. Gick,."RT några år men finns
nu aktiv;lå al-i-a band. Ilal även hurrnit köre irocnbcunce ocli Oscer på
144 t.nz. Bor rneC xy] Vere- och y1 på lloekvåg-enri egenlia:idr€t ritat
hu€. Ira.ke-line + PÅr trTersatower. Tillhör {iQclubrtri,ple-.section.
övriea a:'rtenrrer 21 n GP frir 69-Oar I st sioo;:inirs fijr 4C'


