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Tetra Paks Tekniska Förening

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
C-Technologies Ideon
Vomb vattenverk
Dagstidningstryckeri
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums
Astra Zeneca
Anoto
Snickeri / Möbelsnickeri
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.
Miniatyr motor mässa
Jan.Jakobsson

Flygmuseum Ängelholm
Jag har ringt till tullen, men de svarade att de inte hade något speciellt att visa upp.
Något veckotidningstryckeri kom jag inte på. Det verkar som om alla i Malmö flyttat utomlands.
Sturup är på gång.
Därför är dessa strukna från listan.
Stefan

Ny medlem
Maila, så jag får rätt person i registret. För er som inte kan ta emot tidningen via mail, ange er adress!

Utveckla föreningen!
Du är välkommen med nya förslag på aktiviteter. Du är även välkommen med tidningsurklipp, vitsar,
klur, egna artiklar och ideer. Allt bör handla om teknik. Du är även välkommen i arbetsgruppen.

Klur
Denna formel funkar bara för en del och funkar bara ibland. Testa!
Börja med att skriva upp ordet TITANKLAFF. Rakt under bokstäverna skriver du 0123456789. Därefter
adderar du fyra tal med varandra: dina anställningsår, ditt födelseår (de två sista siffrorna), det året du blev
anställd (de två sista siffrorna) samt din ålder. Du får då ett tal som består av två eller tre siffror. Har du fått
fyra siffror har du gjort fel. Nu tar du den första siffran i ditt tal och omvandlar den till en bokstav. Är första siffran 3, står den rakt under A i ordet du skrev (TITANKLAFF). Första bokstaven i ditt ord börjar i så
fall på A. Därpå tar du nästa bokstav...
Det är ingen insändningsuppgift.
Korrekt svar på förra insändningsuppgiften var däremot att det räcker att dela kuben mitt av, så kan man
antingen pussla ihop en kub eller två kvadrater. Två pusselbitar räcker alltså. Det var L-E Grönvall som
klurade ut det.
Nu till nästa uppgift. Den är inskickad av Christer Westesson.
Om jag delar upp mina får i grupper med 2,3,4,5 eller 6 i varje grupp, så blir
det alltid ett får över. Men om jag delar in fåren i grupper med 7 i varje, så
blir det inget får över. Hur många får har jag?

Har du klurat ut svaret, hör av dig till Stefan Jeppsson.
Deadline är den 11 okt

Så till tävlingen vi hade den 23 sept

TTF Mästerskap
Det går till så, att man har fler stationer än deltagare eller grupper.
Jag har tagit idén från scouterna, där den kallas Hurry Scurry, som kan översättas med "Skynda och
jäkta" eller "Hetsjakt". I scouterna har man ett visst antal patruller, som tävlar.
Den som håller i tävlingen har en tavla med brickor eller nyckelringar. Den patrull som ska ge sig av,
väljer en station. Uppdraget är naturligtvis kryptiskt. Man tar brickan eller nyckelringen med sig, så ingen
annan kan välja stationen, medan denna är upptagen. Patrullen får platsen utpekad av tävlingsledaren. Här
är således de tävlande utom synhåll för varandra. Antingen ger det sig själv, då man löst uppgiften, eller så
är det en kontrollant på stationen. Den första patrullen som löser en uppgift på en station, får ta maxpoängen. Anser man att man slösat bort för mycket tid, utan att lösa uppgiften, får man skynda tillbaka och
välja en ny uppgift. Först ut till en station och lösa uppgiften ger således max poäng. Så småningom har
man snappat upp vad uppgifterna går ut på, genom att smygtitta eller lyssna, eller så har man kanske testat
en station men misslyckats. Man får prova en station man inte klarat av, hur många gånger som helst, men
de som klarat stationen innan har naturligtvis tagit de högsta poängen. Då tiden börja gå ut har man inte
många poäng att plocka.
Skillnaden mellan scout-tävlingen och TTF-tävlingen var att vi höll till i ett konferensrum. Man kunde
således se vad de andra höll på med. Det
var inte så många deltagare, att man blev
indelade i grupper, utan man tävlade individuellt.
Det var Hans Peter Karlelid, Anders
Olin, Gabor Eötvös och Anders Sundberg
som ställde upp. Man hade 11 olika stationer att välja på. Normalt kör man tävlingen
med endast några få fler stationer än deltagare/grupper, för att få upp tempot, men
eftersom man lånat ut en hel del prylar till
mig, lät jag det vara så många stationer.
Så här var de olika stationerna:

Klockan
Mer än så fick man inte veta. Vad används klockan till? Det var en pennvässare, kamouflerad till en tornklocka. Den maximala poängen var 6, vilken kammades hem av Hans Peter. Nästa som valde stationen och klarade
den var Anders Olin, som fick 4 poäng. Därpå var det Gabor som fick 3
poäng och Anders Sundberg som fick 2 poäng. Det är fallande poäng vid
varje station: det gäller att vara först ute och knäcka en uppgift på en station.

Skylt
Jag gjorde ett avtryck i lera från en skylt, som jag sedan göt i gips. Det var

bara Anders Sundberg som kom på vad det var, endast efter att jag gett samtliga upp till 20 ledtrådar. Den
kommer som insändningsuppgift så småningom, så därför kan jag inte säga mer om den. Anders fick 8
poäng för detta.

Bygga hus
Nu var det ett pussel och inga byggklotsar, om nu någon trodde det. Pusslet bestod av triangelformade
bitar. Den maximala poängen var 10, som kammades hem av Anders Sundberg. Hans Peter fick 8 p och
Anders O 6 p.

Kromad burk
Så löd det kryptiska namnet på stationen.
Föremålet var en handvevad rakbladsvässare. Den som först kom på det var Gabor,
som kammade hem 12 poäng. Han påstod
sig ha något liknande hemma. Hans Peter
fick 10 p.

Kort
Kortet var ett kretskort, ett minne. Det består av en mängd järnringar, genom vilka tre korslagda trådar går, varje tråd i x- y- och zriktningar. Maximala poängen var 10, som kammades hem av Hans Peter, medan Anders O fick 8. Anders
S hade lånat ut prylen, så han fick inte tävla.

Tång
Det är en skränktång, att bocka
sågtänder med till rätt vinkel. Maximala poängen var 8, som kammades hem av Anders S. Ingen annan
klurade ut vad tången var till, trots
att jag och Anders kom med lite
tips. Jag tipsade om tandläkare,
eftersom man fixar tänder med
tången.

Pryl med 2 stift
Det var en korköppnare. Det var bara Anders O som klurade ut det och fick därmed 8 p.

Ta plast!
Identifiera 5olika sorters plaster. Min son jobbar på en plastfirma i Malmö, som skänkt
lite prover. Det gällde att identifiera Frigolit, Teflon, Plexiglas, PVC och PC. Maximala
poängen var 8, som kammades hem av Gabor, medan Anders O fick 6 p, Anders S 4 p och
Hans Peter 2 p.

Hos låssmeden.
Hjälp låssmeden att fixa låset, stod det i uppdraget. Det var jag
som tiggt prylar, bl a hos låssmeden. Ett par (mindre väsentliga?)
prylar ramlade ur låset då jag öppnade det väl begagnade och kasserade låset, sedan saboterade jag det lite till. Det visade sig att alla
fyra deltagarna hade fixat lås tidigare och klarade det utan större problem. Kladdigt och smutsigt var det, eftersom jag inte gjort rent det.
Anders O fick 12 p, Gabor 10 p, Anders S 8 p och Hans Peter 6 p.

3D-pussel
Det var Gabor som lånat ut
det. Tyvärr lyckades ingen sätta
ihop det. 12 poäng kunde man få
som mest. Det är en intressant
variant av den klassiska träknuten, här tillverkad av aluminium.

Pastburk
Mer än så fick man inte veta.
Det var en handdukshängare.
Hans Peter fick 8 poäng och
Anders S 6 poäng. Någon mer klurade inte ut vad det var, men däremot kom man på
andra användningsområden: ett praktiskt pennställ. Vad som inte syns på bilden är att
det svarta gummit har 4 slitsar och att det är ett skruvhål i botten på den vita plasten,
avsedd att skruva fast på en vägg.

Poäng
Summerar vi, kammade Hans Peter in 50 poäng och fick första pris.
Anders Sundberg fick 46 p och andra pris.
Anders Olin fick 44 p och tredje pris.
Gabor fick 33 p och hamnade på fjärde plats.
De tre förstnämnda fick unika diplom att visa upp.
Tack alla som ställde upp på tävlingen och tack alla som lånat ut kluriga prylar!
Stefan
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