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Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  
 

Stopp-datum till Vinternumret är 2011-01-17 
 

Mötesdagar under  2010 
6/12 Julfest.   

Mötesdagar under  2011 
17/1, 21/2 (Årsmöte) 21/3, 18/4 och 16/5.  

 
Hej!  
Detta är kanske näst sista utskicket av Break-In i pappersformat. Frågan kanske avgörs på Årsmötet. 
I så fall kommer medlemsbladet endast att återfinnas på hemsidan. 
73 de SM5KNV Leif 

 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 
Bosse,  SM5AXB bjuder in till Julfest! 

När?          Måndagen den 6/12 2010. 
Hur dags? Klockan 19.00. 
Var?          I IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 
Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 
Medtag?   Glatt humör 
Klädsel?   Ja, helst. 
Kostnad?  150 spänn   
Meny?      Javisst! Julsmörgås, rågkaka med smör, ost, leverpastej, tomat, gurka 
och lite "julpyntat" troligen kallskuret ägg och en sillbit mm! Till detta lättöl, 
must, läsk eller vatten. Vem kan motstå alla dessa godsaker???  
Därefter kaffe eller té med påtår. Med socker och mjölk för den som vill. Även läsk 
för de som föredrar det. Till detta en lussebulle, pepparkaka och tårta med 
julmotiv!  Vi avslutar det hela med Filmvisning. Det ni! 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Snacka om höjdare till Julfest!!! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
Anmäl till Bosse:  email sm5axb@allt2.se eller ring 0155-216345 

Bindande anmälan senast 2010-11-28, men helst så fort du kan. 

 

 

 



Sörens blänkare om trafik på 144 MHz. 
 
Jag vill passa på att tacka dig Sören för att du håller oss informerade om dina bedrifter på 2m. 
Även om jag inte är aktiv på detta band är det alltid roligt att höra vad som händer. Du är en 
mästare i att bevaka och hitta öppningar, det förstår man. Fortsätt med dina rapporter! 
 
För egen del försöker jag hålla litet koll på 6m. Under perioden maj-juli 2010 öppnade 
bandet upp då och då med stationer som jag körde från Afrika, Mellersta Östern, Asien och 
Japan. Jag hade en verklig tur den 4 juli. Hörde en SM7:a som körde japaner på löpande 
band. Själv hörde jag inte ens en viskning. När han inte fick svar längre på sina CQ och 
slutade, kunde man väl försöka sig på ett CQ JA tänkte jag. Kanske skipet hade flyttat sig. 
Jodå, det hade det. Mitt CQ gav 14 st japaner i en lång rad under ca 25 minuter. Inte 
särskilt starka för all del, men fullt läsbara och körbara. Det blev ett nytt land på 50 MHz 
och flera direktkort anlände några dagar senare och jag kunde även glädja dessa med ett 
första SM på 6m.  
 
Kjell, SM5CZQ 

 

 
 
I min lilla serie ”Vackra frimärken” är det åter dags för några fina saker. Det är färska 
frimärken från Costa Rica, Chile och Trinidad & Tobago. De sitter på kuvert som jag fått och 
pryder onekligen sin plats. Är det så, att särskilt länder i Syd- och Mellan-amerika har stora 
och vackra frimärken? Vi vänder oss till våra samlande vänner i klubben och frågar. Det är 
inga amatörradiomotiv men i breven fanns det QSL-kort så jag vågar väl sända detta till 
redaktören ändå?  Det vågar du, Kjell (red. anm.) 
Kjell, SM5CZQ  

 

 
 



Ännu en av våra kamrater har lämnat oss. 
                    Vila i frid, Rune. 

 

 

 
 

           Om Einstein kunde förklara radio – då kan även vi ! 

 
              Kjell, SM5CZQ, hittade citatet 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5AXB Bosse 
SM5CZQ, Kjell 
  
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 



NSA Månadsmöte 2010-09-20 
 
Plats:  IOGT-lokalen, V:a Trädgårdsgatan, Nyköping. 
Antal närvarande: 12 st. 
 
De närvarande:  AIJ Ingvar, AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, ELF Allan, KNV Leif,  
 KQS Sören, KSB Benny, NQJ Ingemar, RDF Alf, UKP Micke, VAK Sören. 
 
1 § Ordföranden KNV hälsade alla närvarande mycket välkomna och gladdes över den stora 
 uppslutningen av medlemmar. Till sekreterare utsågs Bosse AXB då ordinarie sekreterare ej 
 dök upp. 
 
2 § Då Micke UKP dök upp på mötet var det befogat med en presentation av de närvarande  
 ansåg ordföranden. Därför presenterade sig alla kort och koncist, även UKP. 
 
 Micke UKP är från FRO och har bla uppgiften att utbilda personal som skall använda det 
 nya kommunikationssystemet  RAKEL. Det är främst "blåljusmyndigheterna" men även 
 FRO-folk, HV och andra som kan tänkas ha behovet. RAKEL skall införas i hela landet. 
 Micke hade med sig en handapparat för intresserade att kika på. 
 
3 § Ordföranden KNV meddelade att vår mångårige medlem Rune Åstrand, SM5BMJ, hade gått 
 bort. Rune avled den 11 september år 2010. Många av medlemmarna hade sett dödsannonsen 
                          som var införd i SN lördagen den 18 september år 2010. 
 
 Beslöts att hålla en tyst minut för Rune. 
 
 Vi pratade en del om Runes alla poster som han haft i klubben, alla fielddays hos Rune, alla 
 Jamboore On The Air (JOTA) som Rune deltagit i och intresset för Diplom Sverige. 
 
 Mötet beslöt att sända blommor och/eller pengar från NSA. 
 
4 § Micke UKP pratade kortfattat om RAKEL och skickade samtidigt runt en handapparat för 
 systemet så alla fick känna på "nymodigheten". Micke skall vid ett senare tillfälle prata om 
 systemet hos NSA. Då  kommer han att ha med sig informationsmaterial som kräver dator 
 och "bildkanon". 
 
5 § Den stående inbjudan från Stig SM5BOF att bese 5-öre fortet diskuterades. Det är mörkt vid 
 tidpunkten för våra möten och kan mötet hållas i fortet? Kjell CZQ fick till uppgift att ta 
 kontakt med BOF för att se när och hur vi kan besöka fortet.  
 
6 § Mötesdagarna för NSA:s vårsäsong år 2011 bestämdes till följande dagar: 17/1, 21/2, 21/3, 
 18/4 samt den 16/5. Bosse AXB beställer hos IOGT. 
 
7 § Vår medlemstidning Break In diskuterades. Ordföranden har svårt att köpa porto till 
 föreningsbrev. NSA är inte registrerad som ideell förening och kan inte motivera köp av 
 föreningsporto. Ordföranden vill slopa utsändandet av BI brevledes med motivationen att 
 numera har alla datorer anslutna till Internet. E-post är billigare och snabbare. Dessutom 
 minskar det hans arbetsbörda. 
 
 Många röster hördes. Om vi registrerar vår förening hos skatteverket blir vi skyldiga att 
 deklarera. Kjell CCE sa att det är bara en formsak. Man får som ideell förening en 
 deklarationsblankett där man bara kryssar i ideell verksamhet, alltså inga inkomster från 
 verksamhet. Det blir då ingen skatt. Man får som registrerad förening ta del av aktiviteter 
 som kommunen anordnar och som har föreningsanknytning. Vi kommer att finnas med i 
 Nyköpings föreningsregister, kanske vi kan  ta del av något föreningsbidrag? Frågorna var 
 många, svaren få och tveksamma! 
 
  Mötet utsåg kassören Benny KSB att undersöka saken. Därmed bordlades frågan. 
 
8 § Mötet informerades om att det är loppis och DL5-möte i Norrköping den 9 oktober. 



9 § NSA;s framtid  diskuterades. Hur mår vi?! Bara styrelsen plus några få dyker upp på 
 aktiviteterna. Diskussionerna uppsköts! (Här var AXB ute för att se om extra fikakuvert 
 kunde tas fram på kort tid, 8 beställda och 12 närvarande. Det gick ej. Har alltså dålig koll 
 på vad som sades.) 
 
10 § Kjell CCE berättade om sin kortslutna "trapps" där orsaken var att en fjärilslarv krupit in i 
 dräneringshålet i "trappsen". Sedan blev det fjäril av larven och som då blev för stor för att 
 ta sig ut. Blev både grillad och stekt med kortslutning som följd. Förloppet kunde följas via 
 stigande SWR. Medförde nedtagning av beamen och reparationer. 
 
 Kjell CZQ berättade om sina försök med dipol och inverted L-antenn för 160 meters bandet. 
 Jobben blev ej fullt förverkligade. Nu hade han tagit sig i kragen med att försöka utföra 
 det sista momentet på L-antennen, att förse den med en koaxialspole för att få bort HF på 
 koax-skärmen. Hur resultatet blev fick vi ej veta men spolen fick beskådas! 
 
Mötet avslutades med "halverade fikakuvert" till reducerat pris samt gemytligt småprat om radioamatörernas 
små förtretligheter! 
 
 
 
 
 
.......................................................................      ......................................................................... 
tf. sekr. Bo Jonsson / AXB          Justeras av ordf.  Leif Nordin / KNV 
 
 

Protokoll från NSA månadsmöte 2010-10-18 
 
Plats: IOGT-lokalen, V:a Trädgårdsgatan, Nyköping. 
Antal närvarande: 5 st. 
De närvarande: Bosse AXB, Kjell CCE, Kjell CZQ, Allan ELF, Leif KNV. 
 
 
1 § Ordföranden KNV hälsade de tappra 5 välkomna och trodde ej det skulle komma fler. 
 Ordinarie sekreterare är på tjänsteresa så AXB fick överta sysslan enligt mötets önskan. 
 
 
2 § KNV rapporterade från "loppisen "i Norrköping som NRK ansvarade för. 
 
 
3 § KNV rapporterade från DL5 mötet som startade efter "loppisen". Mötet inleddes med ett 
 anförande av Tore, SM0DZB. 
 
 PTS. PTS har fått nytt folk och bla en radioamatör. Man tror på en lättare kommunikation 
 framöver. 
 
 SSA skall vara en stark organisation så man kan stå emot kommersiella intressen. 4.3-Ghz-
 bandet som amatörerna har tillgång till är i farozonen. 
 
 Värvningskampanj för nya medlemmar skall startas liksom aktivering av äldre medlemmar 
 som inte är så flitiga på banden. 
 
 Därefter vidtog det egentliga SM5-mötet som utföll sålunda: 
 Lasse SM5CAK avgick som DL5. 
 Morgan SM5BVV valdes till ny DL5. 
 Janne SM5TJH valdes till vice DL5. 
 
4 § Vår kassör KSB ej kunde närvara vid mötet. Den info som skulle lämnats får vi 
 förhoppningsvis ta del av vid nästa möte. 
 



5 § Julfesten diskuterades. Vi undersöker om vi skall/kan vara på IOGT-lokalen eller på "stan". 
 Datum är den 6/12 kl 19. Jultallrik önskades. 
 
6 § Micke, SK5UKP:s presentation av RAKEL diskuterades. Förberedelser krävs, visningskanon 
                          behövs och ev portabel PC. Detta finns ej hos IOGT. 
 
7 § Mötet beslöt att vi skall förlänga prenumerationen av tidningarna OZ och NRL. 
 
8 § Inga övriga frågor fanns. Mötet avslutades och fikat framdukades. KNV tog hand om 
 fikapengar och Bosse AXB lånade ut 50 kr. IOGT fick betalt för 8 kuvert a´ 25 kr. 
 
................................................................       ............................................................ 
tf. sekr. Bo Jonsson / AXB   Justeras av ordf. Leif Nordin / KNV 

 
DX-trafik och uppförande på banden 

 
Det har alltid varit litet si och så med hur många uppför sig på banden vid DX-körning, för all 
del även i övrigt. Åtminstone så länge jag kan komma ihåg. Men det verkar som om det har 
blivit allt värre för att på senare tid tidvis övergå till rent kaos. En uppförandekod för DX-
körning har tagits fram och den visas nedan i svensk översättning. 

  

  
 

 

 

DX HEDERS KOD  

JAG SKA LYSSNA, OCH LYSSNA, OCH SEDAN LYSSNA LITE TILL. 

JAG SKA ROPA ENDAST OM JAG KAN LÄSA DX-STATIONEN ORDENTLIGT.  
JAG SKA ICKE LITA PÅ CLUSTER-INFORMATION UTAN VARA HELT KLAR 
ÖVER DX-STATIONENS ANROPSSIGNAL INNAN JAG ROPAR. 
JAG SKA ICKE STÖRA DX-STATIONEN, ELLER NÅGON SOM ROPAR DENNE 
OCH JAG SKA ALDRIG STÄMMA AV PÅ DX:ETS EGEN FREKVENS, ELLER I 
DET SEGMENT DÄR DENNE LYSSNAR. 
JAG SKA VÄNTA TILLS DESS DX:ET AVSLUTAT FÖREGÅENDE KONTAKT 
INNAN JAG ROPAR SJÄLV. 
JAG SKA ALLTID GE MIN FULLSTÄNDIGA ANROPSSIGNAL.  
JAG SKA ROPA OCH LYSSNA MED LÄMPLIGA INTERVALLER. 
JAG SKA ICKE ROPA KONTINUERLIGT.  
JAG SKA ICKE ROPA DÅ DX:ET SVARAR NÅGON ANNAN ÄN MIG.  
JAG SKA ICKE ROPA DÅ DX:ET FRÅGAR EFTER EN ANROPSSIGNAL SOM 
ICKE LIKNAR MIN EGEN.  
JAG SKA ICKE ROPA DÅ DX:ET SÖKER EFTER ETT ANNAT GEOGRAFISKT 
OMRÅDE ÄN MITT EGET.  
NÄR DX:ET SVARAR MIG SÅ SKA JAG ICKE UPPREPA MIN ANROPSSIGNAL 
ANNAT ÄN OM JAG TROR ATT DENNE EJ UPPFATTAT DEN KORREKT.  
JAG SKA VARA TACKSAM OM OCH NÄR JAG FÅR KONTAKT.  
JAG SKA RESPEKTERA MINA AMATÖRKAMRATER OCH UPPTRÄDA SÅ JAG 
FÖRTJÄNAR DERAS RESPEKT. 

          Translation courtesy of SM3DMP, SM3CER and SM3EVR 
 
Om du vill veta vad ZS8M på den eftertraktade DX-ön Marion Island utanför Sydafrika 
tycker om dessa saker rekommenderas DX-spalten i QTC nr 11/2010 sidan 20. Han uttrycker 
klart och tydligt sina känslor vilket bara är på sin plats. 
 
Kjell, SM5CZQ 


