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Stopp-datum till Julnumret är 2009-11-16 
 

Mötesdagar under  2009 

21/9, 19/10, 16/11 och 7/12. 

Mötesdagar under  2010 

18/1, 22/2, 15/3, 19/4 och 17/5. 
 

Hej igen!  
Det är svårt att tro, men snart är det dags för höstens (!) första möte! Det ska bli kul att mötas igen. 
73 de SM5KNV Leif 
 

SA5M alias SM5CZQ 
 

Nyligen fick jag ett mail från K6GEP som tydligen är på alerten när det gäller mitt 
andra call ”SA5M”. Han skriver: 
 

“Ken, 
 
I saw your callsign in a commercial for a new movie called Bandslam, 
that features Vannessa Hudgens playing a character called SA5M. 
She says the "5 is silent". 
 
The commercial is in this Youtube video, and your call is 10 seconds in: 
http://www.youtube.com/watch?v=NxuYJkSP6F4 
 
Maybe you should get royalties from this movie?  hi hi 
 
73, 
 
Tim K6GEP” 

 
Klicka på länken så får du se! Man kanske blir rik på på kuppen.  
 

Kjell, SM5CZQ / SA5M 

 
 
 
 
 
 
 



SCAG  Scandinavian CW Activity Group 
Allas vår vän SM5TK, Kurt Franzén (“Frasse”), som för alltid bl.a. förknippas 
med SCAG, har förärats titeln Hedersmedlem i SCAG.  Vid en formell 
ceremoni tidigare i år överlämnades ett officiellt bevis på att han nu är 
hedersmedlem med nr 001. Överlämnandet skedde i Kurts bostad på 
Järnvägsgatan i Nyköping och SCAG representerades av dess nuvarande 
styrelseledamot SM5CCE och medlemmen SM5CZQ, båda med förnamnet 
Kjell.  

 
SM5CCE t.v. överlämnar det officiella beviset till SM5TK 

The SCAG Idea 
Scandinavian CW Activity Group (SCAG) är en opolitisk organisation av sändaramatörer med ett 
gemensamt intresse för amatörradiokommunikation på telegrafi.  
I organisationen ingår samtliga nordiska länder. I varje land skall det finnas en sektionsledare.  
SCAG skall stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi och SCAG skall verka för ett gott 
uppförande och god trafikkultur på amatörradiobanden.  
SCAG skall genom olika aktiviteter upprätthålla och förbättra telegrafifärdigheten hos 
radioamatörer.  
SCAG skall verka för nordiskt samarbete och gemenskap för att få goda internationella 
relationer. 
   

Kjell, SM5CZQ 
 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5CZQ, Kjell  
SM5KSB, Benny 
SM5XQJ, Tony 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
 
 
 



QSL man minns och Kuvert/frimärken man minns 
Nu är det dags igen! Den här gången handlar det om ett QSL-kort som jag fick under sommaren 2009. 
Men egentligen är det inte kortet som är det intressanta utan istället frimärkena på kuvertet. Det 
handlar om Nicaragua, ett land som tydligen inte sparar på krutet när det gäller frankotecken. H6VA 
alias YN4SU heter Bengt Halldén och är bosatt i Centralamerika.  
 
Jag förmodar att det verkligen är frimärken som sitter på kuvertet. Det finns i 
alla fall valör på alla tre. Kanske klubbens frimärkssamlare kan verifiera 
äktheten i märkena.  

 

 

(Baksida) 

Kjell, SM5CZQ 



Republic of Yemen, 7O (”Sju Olle”) 
 
Vi har tidigare i Break-In skrivit om landet Yemen och svårigheterna att få tillstånd 
till amatörtrafik därifrån. En tysk DXpedition aktiverade signalen 7O1YGF i april 2000 
men lyckades inte presentera sådan dokumentation att ARRL godkände operationen 
för DXCC.  Det gjorde att landet länge varit ett av de mest eftertraktade i DX-
sammanhang. Särskilt när det gäller CW.  
Men så plötsligt, ”out of the clear blue sky”, kom följande meddelande från DXCC HQ: 
 

The following operation has been approved for DXCC: 
 

7O1YGF -- YemenOperation from April 16, 2000 through April 26, 2000 
 
After reviewing recently-received information regarding the 7O1YGF operation, and after additional dialogue 
with a leader of the DXpedition, the DXCC desk has approved this operation.  

 
 

Vi är flera NSA-medlemmar som nu kan glädjas åt ett nytt, godkänt ”land” på CW och kanske 
även nytt på olika band. 
 

Kjell, SM5CZQ 
 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 18 maj 2009. 
 

Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -AJI, -AXB, -CCE, -CZQ, -KNV, -KSB, -PUA och -XQJ. 
 

1. –KNV öppnar mötet och hälsar alla besökare välkomna till årets femte månadsmöte. 
2. Denna punkten utgår då ordinarie ordförande var närvarande. 
3. Denna punkten utgår då ordinarie sekreteraren var på plats. 
4. Från ordförande: 

Leif framförde en hälsning och önskan från –BDY, han vill bli befriad från allt materiel som 
har med Diplom Sverige att göra. Eftersom diplomet sedan några år är nedlagt så tycker Evert 
att klubben får ta hand om den överblivet materielen. Det beslutades att -KNV tar kontakt med  
-BDY för att hitta en lämplig tidpunkt där styrelsen samlas hemma hos -BDY, förslag på att 
detta bör ske innan septembermötet.  

5. Talarlistan: Följande herrar anmälde sig –CZQ, -CCE och -AXB. 
-CZQ har ordet: Kjell F. berättade om störningsproblem på 2,4GHz (ja ni läste rätt sek. anm.) 

Denna gång handlar det om trådlösa nätverk och trådlösa övervakningskameror. Det har visats sig 
att vissa mikrovågsugnar har en benägenhet att skicka signaler även utanför ugnenshöljet vilket då  

även påverkar den trådlösa kommunikationen. Så till er som har en funderingar på trådlös 
överföring i form av nätverk o dylikt är Kjells förslag att välja enheter som jobbar i 5GHz 
bandet i stället för att undgå konflikter med köksregionen. 
– CCE har ordet: 
-Kjell E. framförde ett stort tack till deltagarna i Myggebo, och ett speciellt stort tack till våran 
eminente kock –AJI, övriga mötesdeltagarna instämde och frågade sig vad vore en Field-day 
utan mästerkocken -AJI. 
-AXB har ordet: Bosse väckte frågan om bokning av möteslokalen för våren 2010. Det   
 beslutades att vi bokar följande möteskvällar: 18/1, 22/2, 15/3, 19/4 och den 17/5. 

6. Inga övriga frågor fanns. 
7.  –KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 
Malmköping 090715 Vid tangenterna SM5XQJ/ Tony E. Ordförande SM5KNV/ Leif N. 


