
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0761 460211 
e-mail red.:      leif#leif-nordin.se     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping   
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 RV60,  
d.v.s. 145.150 MHz  in och 145.750 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Julnumret är 2017-11-14   

 

Mötesdagar 2017 

18/9, 16/10, 20/11 och 4/12 (Julfest) 
 

 
 

NSA:s besök på Arbetets muséum 

 

Den 15:e maj besökte NSA Arbetets muséum i Norrköping. Med på resan var: 

Bosse -AXB, Kjell – CCE och Kerstin, Leif -KNV, Benny -KSB, Alf -RDF och Sören VAK. 

Mycket intressant fanns att titta på! Lunch intogs på muséet. Det var t.o.m. två luringar som dristade sig att ta en 

starköl till maten! På vägen hem stannade vi till och tog oss en fika på Oscarshälls restaurant/kafé. Mycket 

trevligt!  /Leif 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               
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NSA Månadsmöte 2017-04-24    
 Nyköping 2017-04-27.  
 
 
Plats:  IOGT-lokalen, Västra. Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
 
Närvarande:  AXB Bosse, CCE Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
 
1.          KNV Leif hälsade välkomna till de som mött upp till kvällens möte. 
2. Ordförande påpekade att det är hög tid att diskutera var NSA:s maj-möte skall hållas. 

Det beslöts att förlägga det utanför Nyköping.  
3.          Efter en del olika förslag beslöts att välja Norrköping. Platsen blir Arbetets  
             museum.  
4. Mötet beslöt att maila alla medlemmar för att få ut informationen. Samling på 

Träffens parkering den 15 maj kl 10.30 då avresa sker. Två bilar finns just nu 
tillgängliga. Ovanstående medlemmar redan anmälda. 

5.         Ordföranden Leif KNV avslutade mötet och fika med tilltugg vidtog! 
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Sekreterare: Bo Jonsson, SM5AXB   Ordförande: Leif Nordin, 
SM5KNV 
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Den 3:e till 16:e november är det dags att lyssna efter en 
DX-pedition till Mellish Reef. Anropssignalen blir VK9MA.  
Mellish Reef är ett rart DXCC-”land” och ligger som 
nummer 28 av de 329 DXCC-länder som finns.  
 
Håkan SM5AQD finns med som en av expeditionsledarna 
så det finns all anledning att lyssna efter honom eller 
någon annan av de 9 operatörerna. Övrigs svenskar är Eric 
SM1ALH och Lasse SM5GLC.  
 
Läs mer här: https://vk9ma.com/ 
 

 

Hawk Eriksson – SM5AQD – Co-Team Leader    

Hawk has been born into ham radio, licensed since 1974, before then he 
operated as a second op of his father.  He enjoys DXing and Contests from his farm north of 
Stockholm. Hawk is well equipped with large antenna systems from 160m now even to 6m. Hawk 
holds 9BDDXCC, 9BDWAS, 9BDWAZ confirming 277 countries on 160m, 343 on 80m, North 
Korea left on 40m etc, he has over 3000 on DXCC Challenge. 

Hawk has been a team member of /OH0, OF0MA, D68C, A52SM, NH8S, VK9WA and as a 2nd 
op from many locations over the globe during his business trips. Hawk has been working as a 
Managing Director for middle size electronic companies for over 20 years. He has just sold his 
security company so now there are more time over for the hobby, he just started with EME on 
6m.  Hawk is married and has 5 grand children.  He is looking forward for the upcoming pileup. 

 

 

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

 

SM5 

 

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