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I REDAKTIONEN: 
Redaktör:        SM5KNV Leif    24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
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Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet, i februari 
senareläggs mötet en vecka). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  
 

Stopp-datum till Julnumret är 2010-11-15 
 

Mötesdagar under  2010 
20/9, 18/10, 15/11 och 6/12. 

 

Hej! Hoppas att sommaren varit skön med lagom blandning av aktiviteter och vila.  
Vill väcka tanken att vi kanske skulle övergå till att publicera Break-In endast på vår hemsida. Det 
finns flera anledningar: Antalet medlemmar som besöker våra månadsmöten har under en längre tid 
hållit sig till ett minimum. Endast styrelsen och någon enstaka till har velat infinna sig. Jag tolkar detta 
som intresset för amatörradio och klubbverksamheten är låg. Antalet bidrag till Break-In har den 
senaste tiden varit snart sagt noll. Jag har också stött på problem på posten med att köpa frimärken 
för föreningsbrev. Man måste numera ha ett organisationsnummer för att köpa dessa frimärken. Jag 
har lyckats ”lura” till mig frimärken den senaste tiden, men nu verkar det vara svårt. Ni får gärna 
fundera på saken så pratar vi igenom frågan på septembermötet.          
73 de SM5KNV Leif 

 

 

 

 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 19 april 2010. 
 

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

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

a. Leif meddelade att SM5GZQ Gillis Zanderholm gått silent key den 5januari 2010, 
varpå det hölls en tyst minut för att hedra minnet av Gillis. 

b. Myggebo, KSB lät meddela att båtklubben kommer att ha en arbetsdag söndagen den 
9maj med start klockan 10.00. det ansågs inte ställa till något hinder för vår Field-
Day. 

       –AJI tar emot anmälningar fram till den 3 maj. 
       –AJI, -AXB och –KSB besöker stugan den 4maj för inspektion. 



-BOF lät meddela att stugan vid femörehuvud även kan hyras, vilket medlemmarna 
tyckte lät intressant till kommande år. 

c. Maj mötet den 17/5 kommer tackvare –AJI:s försorg att hållas i flygmuseet på 
Skavsta, det kommer även att vara en visning av hangar. –AXB fixar fikabröd och –
AJI fixar fika. 

5. Talarlistan:  
Följande herre anmälde sig: -CZQ. 

             -CZQ har ordet: 
             Kjell ställde en fråga till –BOF Stig om han kan tänka sig hålla ett föredrag om sina  
             utlandsarbeten som radiooperatör  

6. Inga övriga frågor fanns. 
7.  -KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 
 

 
 

Malmköping 2010-05-16 
 
 

Vid tangenterna   Ordförande 
 
 
 

SM5XQJ/ Tony E.   SM5KNV/ Leif N. 
 
 
 

 

Sporadiskt E 144 MHz 2010 
 
Intressant säsong, men alldeles för kort. Har ofta deltagit i NAC-testerna, alltsedan 1987, 
men den 1:a juni 2010 hände det äntligen: Sporadiskt E på 144 i testen. Jag fick 3 QSO. 
Andra deltagare fick fler, med det var verkligen toppen! Förmiddagen efter testen, den 2:a 
juni, kom nästa öppning. Nytt fält, LO, c:a 2000 km kördes med 15 W och 3 el. yagi.  
Den 7:e juni på eftermiddagen kom den sista goda öppningen. Totalt 3 öppningar på 7 
dagar, till UA3, UR och YO. För år 2009 finns ingenting i min Es-logg.  
Tiden både före och efter hördes G, F och I, men jag nådde inte fram. 
 
Sören SM5KQS   

 

 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5KQS, Sören 
SM5XQJ, Tony 
 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
 
 


