
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0155-24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

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). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R frekvens RV51  

 
Stopp-datum till Julnumret är 2014-11-17   

 

Mötesdagar under  2014 

15/9, 20/10, 17/11 och 8/12 (Julfest).  

  
 
Hej!  

 

Så är det dags igen för en ny säsong med NSA! Hoppas att ni har haft tid att köra radio och pyssla 
med antenner trots den tropiska hettan. Vore trevligt om det blev en säsong med många deltagare! 

 
73 de SM5KNV Leif 

 

 
 

NSA:s maj-möte hos FRO i Dammgruvan 
 

Den 19:e maj var det säsongsavslutning i NSA. Det firade vi genom att besöka FRO:s 

lokaliteter vid Dammgruvan. Bosse –AXB hade ordnat så att vi fick komma dit och hälsa på. 

Christer SA5BZG tog emot oss och visade oss runt i de olika lokalerna. Kul också att ta en titt 

på de olika antennerna som FRO har tillgång till. 

 

Vi avslutade med fika som Bosse –AXB, Kjell –CCE samt Affe –CQT hade ordnat med.  

Tack grabbar! 

 

Även stort tack till Christer SA5BZG som ställde upp och visade lokalerna för oss! En 

önskedröm vore väl om NSA hade tillgång till sådana faciliteter!     

 

Leif -KNV 
 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               
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QSL man minns… 

 

Så var det dags igen för ett nytt avsnitt i den gamla serien där jag tar upp QSL-kort som på något sätt berört mig 

speciellt. Det är tydligen så, att antalet kort som förmedlas ”via bureau” minskar alltmer trots att antalet QSO 

knappast är sjunkande. Det beror nog till viss del på att elektroniska kort ökar, det blir allt dyrare att trycka och 

förmedla korten samt att många nöjer sig med att få kontakterna verifierade digitalt, t.ex. genom Logbook of the 

World.  

Men visst är det roligt att få trevliga kort. Många kort är idag mycket påkostade och består ofta av motiv från 

vackra platser i form av djurliv och solnedgångar över fjärran stränder. Det är ju alltid fint att se, man jag 

föredrar nog för min del kort, som är personliga med roliga inslag, stationsbilder eller där signalen framhävs med 

elegant layout. Så här kommer några exempel, ett roligt kort, ett vad jag tycker är häftigt från Chile och sist ett 

japanskt, en mycket vacker komposition. Det senare hade jag uppsatt på väggen i mitt arbetsrum under många 

årtionden – jag kan dock inte komma ihåg att någon under alla åren kommenterade kortet. Man ska inte tro att 

man är någon! 

 

                              
                                         (Slutprov och examen i högskolan för polishundar) 

 

                              
 

                              

Kjell, SM5CZQ 
 

 



DXCC – frågan om fjärrstyrda stationer 
 
Frågan om användning av fjärrstyrda stationer och om kontakter från sådana ska räknas för 
DXCC har blivit allt mer aktuell. ARRL:s DX Advisory Committe som ger rådgivande 
förslag i frågor som rör DXCC har nyligen behandlat frågan. DXAC konstaterar att de flesta 
DXare nog anser att det är OK att fjärrstyra en station och även köra DX, om man har 
förhinder att köra på den egna stationsplatsen. Det kan bero på t.ex. svårigheter att sätta upp 
antenner, störningar etc.  
 
Ordet ”orättvisa” när fjärstyrning diskuteras innebär vanligtvis den fördel i vågutbredning 
som den ena stationen får jämfört med den andra. Även avståndet till ett sällsynt land kan 
innebära stora olikheter, särskilt på band som t.ex. 160 och 6 m.  
 
DXAC konstaterar att det förekommer fjärrstyrda stationer sedan många år och teknologin är 
här för att stanna samt att motståndet mot företeelsen som sådan huvudsakligen berör 
”orättvisor” som berör DXCC-resultat. Kommittén föreslår därför att vad gäller DXCC någon 
form av distansbegränsning bör inkluderas och att en separation mellan fjärrstationen och 
operatörens hemmastationsplats bör vara max. 200 km.  
 
De DX-are inom NSA som närmare vill studera frågan rekommenderas att göra så via 
ARRL:s hemsida. Det finns fler nämnda aspekter som jag inte berört här. 
 
Kjell, SM5CZQ 

 

 

 
 

Inspirerad av Kjell -CZQ, här är ett QSL av det sötare slaget! 
 

Om du har något QSL som du tycker är intressant, kul eller annorlunda, scanna gärna in det  

så tar jag in det i Break-in!               /Leif 

 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 

 

SM5CZQ, Kjell (The one and only!) 

 

SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 


