
Radiodagen i Näsmo är en tradition som vi denna vid träff genomfört i 5 år. Som vanligt 
öppnade Folkessons sitt hem för många amatörer i regionen. Årets träff slog alla tidigare 
rekord och både humör och vädret var på topp. Roffe berättade som vanligt om nyheter i 
radiosamlingarna, alltid var det något nytt som kommit in på de välfyllda hyllorna, och visade 
live i uthuset mätningar på mottagare i våra radiosändare, hur de beter sig eller kanske 
snarare hur de borde bete sig. Det har till och från med varierande framgång genomförts 
spontana lopps och så även i år. Ett och annat bytte ägare och både säljare och köpare 
kunde lyckliga lämna Näsmo denna soliga lördag.  

Naturligtvis genomfördes även i år tipsrunda i den Folkessonska skogen och årets kluriga 
frågor handlade om dom där åren vi trodde vi hade koll på. T.ex.: när startade Televerket, 
när började man med tillstånd för radiosändningar i Sverige osv. Att ingen skulle ha alla rätt 
hade vi inte förväntat oss men att bara 50% visste att SK5RO startade 1979 trodde man nog 
fler hade koll på. Nästa år blir det något helt annat. 

 

SM0KDG/Dag visade hur man 
enkelt klättrar i höga träd med 
lite lina, block och talja. Vi som 
åskådare kände svetten komma 
och beskådade med beundran 
hur Dag tog sig både upp och ner 
utan att tappa taget om linorna. 
Mycket imponerande 
uppvisning. (se bild)   

 

 

Roffe/HP kära XYL, Yvonne, 
kämpade på med mat till alla 
och faten fylldes ständigt på 
med nytt. Smakligt och 
spännande, uppskattat av alla. 
En markservice som alla 
beundrat genom alla år av trevlig 
samvaro. Yvonne alltid lika 
strålande glad. 

 

Vad vi inte visste vid mötet i år var att Yvonne var sämre än man kunde ana. Bara dagarna 
efter den fantastiska radiodagen i Näsmo lades Yvonne in för vård på sjukhuset och lämna 
oss alla med stor saknad den 25 september 2015. Vi tror att hennes önskan var att åter 
träffas i Näsmo 2016 och då ska vi minnas Yvonne och alla möten hon förgyllde med sin 
närvaro.  Våra tankar finns med dig Rolf. 



 

Oh – Dessa vackra radioamatörer – sedda från rätta ändan! 

 

 

Vi fick en fantastik radiodag på Näsmo med familjen Folkesson och ser redan fram mot nästa 
års möte! 
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