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Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R 

  

 
Stopp-datum till Vinternumret är 2013-01-21 

 

Mötesdagar under  2012/2013 

 10/12 (Julfest)  

21/1, 18/2, 18/3, 15/4 och 20/5 16/9, 21/10, 18/11 och 9/12.  

 

Hej! Tro´t eller inte. Snart är det Julfest igen! Det vore trevligt att se just DIG på festen! 

73 de SM5KNV Leif  
 

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

När?          Måndagen den 10/12 2012. 
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?  175 spänn   

Meny?      Javisst! Julsmörgås (landgång!), med smör, ost, leverpastej, tomat, gurka 

och lite "julpyntat" troligen kallskuret ägg och en sillbit mm! Till detta lättöl, 

must, läsk, vatten eller vodka, nej... stryk det sista! 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 2012-12-02, men helst så fort du kan. 

 

http://www.qsl.net/sk5be
mailto:sm5axb@allt2.se


Mer om störningar på radion 
 

Ja, så var det dags igen. Jag har tidigare rapporterat om vad som började orsaka störningar 

när Vattenfall installerade ny elmätare. Det rör sig säkerligen om RFI från mätarens nätagg. 

Lyckligtvis är det en obetydlig nivå och den tycks driva i frekvens och har i stort sett helt 

drivit iväg utanför våra band. Jag sover numera gott om natten – åtminstone för den här 

sakens skull. 

 

Men nu ska ni få höra om annat som dykt upp och tag lärdom.  

 

1. En kväll när det börjat skymma så pass att ytterbelysningen hade slagits på råkade 
jag se att en lampa blinkade till och från. OK, det blir väl att byta den tänkte jag och 

glömde sedan bort saken. Efter några dagar var det dags för RTTY-contest och det 

var extra roligt eftersom 10 m var vidöppet för en gångs skull. Tyvärr besvärades jag 

av ett brus på hela bandet som hördes och visades på DM780 ”vattenfall”. Eftersom 

bandet var fullt med ryska ”taxi-stationer” och annat krafs så kunde man anta att 
det skulle vara en hög QRM-nivå. När dag två i testen började med samma brus 

tänkte jag gå till botten med det hela och satte igång med sedvanliga försök. Slog av 

lampor och annat elektriskt en sak i taget. Inget hände. Men så gick det en blixt 

genom hjärnan. Var det inte en utelampa som hade blinkat? En snabb koll visade att 

lampan hade varit påslagen hela föregående dag av misstag och fortfarande 

blinkade. Jag släckte lampan, sprang iväg till stationen och si – det var tyst och 
lugnt! Bytte lampa och allt var fridens tulpaner. Där hade vi det, en vanlig 

energisparlampa – första generationens sort – 11 W, som sitter ca 3 m från 

stationen. Då vet man det! 

 

2. Nu hade det väl gått en månad från störning 1. Det var öppet på både 10 och 15 m. 

Härligt! Men återigen ett brus som besvärade, inte bra vid svaga signaler och klart 
irriterande. Lampan från fall nr 1. var nu släckt. Inget tycktes hjälpa. Till min 

fjärrmanövrerade koax-switch kommer åtta koaxkablar från olika antenner och från 

switchen går en koaxkabel till stationen. Kanske det var någon antennkabel som inte 

var OK? Nej, allt verkade bra. Då råkade jag stöta till koaxen som går till stationen. 

Då blev det tyst! Inget brus. Koaxkontakten var inte ordentligt tillskruvad! Han, den 
där CZQ tycks ha blivit riktigt slapp numera. Under åsksäsongen kopplar jag ur 

anslutningen till stationen och det blir ofta. Hade alltså inte skruvat till kontakten 

ordentligt, sänt med full effekt och inget märkts men i lyssningsläge märktes det. 

Man lär sig! (?) 

 

Kjell, SM5CZQ 
  

 

                                   SUPER-DX-MAN av OK1RR 

 

Endowed with the most sophisticated equipment, his linear and antennas are custom made 

to his pretensions. He usually lives in desert areas so he can surround his house with a 

thicket of towers and antenna systems, approaching in scale those of a broadcasting 

station. 

As he has nothing more to achieve on the higher bands, he indulges in 80 and 160 metres, 

stretching many thousands of metres of wire in all possible directions. He gives 59+20 dB 

signal reports to antipodean stations not even heard by others on the band. His signals 

bend S-meter needles as he breaks the hugest pile-ups, working the DX station on his first 

call. He doesn't even trouble to give his call sign, simply says, "Hello, Jackie", and Jackie, 



who is on an uninhabited island in the middle of the Pacific, immediately recognises his 

voice. 

 

Super-DX-Man is on the Honor Roll for ages and has worked everything workable. He 

doesn't like to chat with amateurs other than Super-DX-Men of his size, if someone else 

calls him he seems to have corked ears. He ceaselessly wonders how others have the 

patience to stay in nets for long hours to work a single DX station, as he boasts that not one 

of his 360 countries has been worked with anyone's help. 

 

It seems Super-DX-Man cannot fathom some people struggle to work with 10 watts, 

stretching out antennas each night, because they haven't permission to erect a poor ground 

plane on the roof of their flat. He only really becomes annoying when he stops to ask the 

operator of a DXpedition "What's new on Kingman Reef?" or "How's the weather on Peter I 

today?" 

 

Hur många länder är ”radio-aktiva” just nu? 
 

Många av vännerna i NSA är inte QRV på banden varje dag, ja kanske rent av inte alls. Då är 
det hög tid att utnyttja gratislicensen! Men alla underliga landprefix, hur ska man veta vilket 
land stationerna kommer ifrån? Det är ingen match, gå exempelvis till QRZ.COM och skriv in 
stationens signal. Då får du reda på allt om honom.  
 
Du undrar om det är aktivitet från många länder på jorden. De flesta skulle man kunna 
säga, åtminstone till och från. Men varifrån är det just nu aktivitet? Här är en lista över 
DXCC Country/Entities där det varit aktivitet under veckan 11-18 november 2012. 
Totalt är det 231 ”länder”. Testa dig själv, hur många känner du igen och kan namnge? 
Listan anger grundprefix och sedan finns det massor av specialprefix förstås, men de 
tillför inget nytt land. Lycka till! 
 

3A, 3B8, 3DA, 3V, 3W, 4J, 4L, 
4O, 4S, 4U1I, 4X, 5B, 5H, 5N, 5R, 5T, 5W, 5X, 5Z, 6W, 6Y, 7P, 7Q, 7X, 8P, 
8Q, 8R, 9A, 9H, 9J, 9K, 9M2, 9M6, 9N, 9Q, 9V, 9X, 9Y, A3, A4, A5, A6, A7, 
A9, AP, BV, BY, C3, C5, C6, CE, CE0Y, CE9, CM, CN, CP, CT, CT3, CU, CX, 
D2, D4, DL, DU, E5/s, E7, EA, EA6, EA8, EA9, EI, EK, EL, EP, ER, ES, ET, 
EU, EX, EY, EZ, F, FG, FK, FM, FO, FP, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, 
H4, HA, HB, HB0, HC, HH, HI, HK, HL, HP, HR, HS, HV, HZ, I, IS, J2, J3, 
J5, J6, J7, JA, JD/m, JD/o, JT, JW, JX, JY, K, KH0, KH2, KH6, KL, KP2, 
KP4, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD, OE, OH, OH0, OK, OM, ON, OX, OY, OZ, P2, 
P4, PA, PJ2, PJ4, PJ5, PJ7, PY, PY0S, PZ, R1FJ, S2, S5, S7, SM, SP, ST, 
SU, SV, SV/a, SV5, SV9, T30, T5, T7, T8, TA, TF, TG, TI, TK, TN, TR, TT, 
UA, UA2, UA9, UK, UN, UR, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, VE, VK, VK9L, VP2E, 
VP2M, VP5, VP8, VP8/h, VP9, VR, VU, XE, XT, XU, YA, YB, YI, YJ, YK, YL, 
YN, YO, YS, YU, YV, Z2, Z3, Z8, ZA, ZB, ZC4, ZD7, ZF, ZL, ZL7, ZP, ZS 
 

Kjell, SM5CZQ 

 

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

 

SM5AXB Bosse 

SM5CZQ Kjell (Räddaren i nöden!, dvs. bristen på bidrag) 

 

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

 

 

 


