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=== Stopp-datum till Vinternumret är 2014-01-20 

 

Mötesdagar under  2013/2014 

18/11, 9/12 (”Julfest”)   

20/1, 17/2 (Årsmöte), 17/3, 14/4, 19/5 

 

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

73 de SM5KNV Leif  
 

JULFEST !!!   JULFEST !!! 
  

Nytt för i år:  

Vi provar en ny variant av Julfest.  
Vi tar oss till Oliver Twist där vi äter middag tillsammans. Det blir alltså inte julbord!  

Oliver Twist ligger på Fruängsgatan 28, alltså mitt emot Teaterparken. 

Var och en får bekosta sin egen måltid och kan sålunda bestämma vad kalaset ska 

kosta. Vi bör helst boka bord så hör av dig till mig så jag vet ungefär hur många vi blir. 

Läs gärna mer om restaurangen: http://www.olivertwist-nyk.se/index.html 
 

Anmäl dig senast 2/12 till sm5knv”@”telia.com  

 

När?          Måndagen den 9/12 2014. 
Hur dags? Klockan 19.00. 
Var?          Oliver Twist. 
Inbjudna? Du! Ja, just DU!!! 
Medtag?   Glatt humör 
Klädsel?   Ja, helst. 

 

Välkommen till en trevlig kväll!  

http://www.qsl.net/sk5be
http://www.olivertwist-nyk.se/index.html
mailto:sm5knv@telia.com


Nytt från FRO: 
 

 
NSA månadsmöte 2013-09-16  Nyköping 2013-09-19 

 Plats: IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. Anntal närvarande: 6. 

De närvarande: AXB Bosse, CZQ Kjell, ELF Allan, KNV Leif, KSB Benny samt BOF Stig. 

1. Ordföranden Leif hälsade alla välkomna och öppnade mötet samt informerade om loppmarknader för radioamatörer 

nära oss. I Norrköping och i Handen. 

2. Ordföranden bad kassören om besked om ekonomin. Benny hade "ekonomi-pärmen” med sig men påtalade att han 

ej kunde redovisa en sammanställning av ekonomin pga.  ett datorhaveri.  Han svarade så gott det gick genom att 

bläddra i sin pärm. Han påpekade att han privat hade en fordran på klubben som skall regleras snarast.  Benny  sade  

att inget har hänt sedan senaste mötet (maj) på ekonomisidan.   Han ansåg att ekonomin var god och skall 

återkomma på nästa möte med en ekonomirapport  som visar den totala ekonomin. 

 Medlemsstocken har sjunkit  på grund av åldersskäl och intäkterna minskar.  

3. Ordföranden frågade hur budgeten ser ut.  Har vi råd med lokalen i framtiden med nuvarande upplägg? Stig BOF 

informerade om fågelföreningen Tärnan. De samlas i "Pensionärernas Hus” och håller till i serveringslokalen med 

sina möten. Där finns tillgång till fika. Stig skall återkomma med information om kostnaden.  

4. Ny medlemsförteckning efterlystes av mötet. Benny sa att en sådan kommer när han fått fart på sin dator igen. 

5.  Övriga frågor. 

5 a. Lokalfrågor och kostnader diskuterades.  

5 b. Bosse AXB informerade om repeatern.  Han ansåg att teckningsområdet är dåligt på många platser, framför allt 

med handjagare. Med mobila radiostationer  går det bättre men inte bra. Troligen kan antennfrågan få en annan 

lösning på sikt. Repeatern har fungerat utan anmärkning under sommaren. 

 Alf RDF håller på med den nya logiken men har blivit fördröjd av ett datorhaveri.  Han håller på med egna 

antennarbeten när vädret tillåter. Han tillbringar större delen av sin tid i Forsmark. 

6. Ordföranden tackade för informationen och avslutade mötet.   

               Tf. sekr. SM5AXB Bo Jonsson             Ordf. SM5KNV Leif Nordin 



Besök i Kolmården 1968 
 

 
 

Anno 1968 besökte några NSA-medlemmar sändarstationen i Kolmården. Herrarna på bilden äro: 

SM5AXX Leif (skymd), SM5BMJ Rune, SM5CZQ Kjell, SM5DNO Gunnar, SM5RC Matz, radiostationens guide, 

SM5BDY Evert, Lasse Ericsson och SM5AQD Håkan. Det fanns fler deltagare t.ex. SM5BPJ, men minnet sviker di gamle. 

Fotograf SM5BOF Stig.    

 

Ryska prefix  

 

 

 

UA9 inte alltid asien.  

 

Körde RV9FT. Bekräftelsen via LoTW 

gjorde mej förbryllad. Där stod Eu Russia. 

Har alltid utgått ifrån UA9=as. 

 

Kollade i en lista över regioner (oblast), 

och se: UA9F och  UA9G m fl hör till 

Europa. 

Zon 17. Tydligen finns Zon 17 både i Eu 

och As. Eller har jag missförstått? 

 

KQS 

 

För ett tag sedan gjordes hela prefixserien 

om i Ryssland. 

 

Red. anm. 

 

 

Listan visar bara en del av listan över de olika oblasten. 

 

 

 



 
Bert Olson, SM5DQG Silent Key 

 

Vi har mötts av beskedet att Bert har lämnat oss. Det är särskilt sorgesamt eftersom han 

var en av klubbens grundare år 1948/49. Som ung dåvarande SM5-1257 var han med i den 

första styrelsen som suppleant. Under år 1964 var Bert klubbens ordförande och 1966 var 

han revisor.  

 

Bert arbetade som försäkringsman under större delen av sitt yrkesverksamma liv. 

Radiointresset började redan under gymnasietiden på Läroverket i Nyköping och man kunde 

under många år se hans trebandsbeam över villataket på Gruvvägen. Jag läser i ”Klubbens 
Historia” att han ingick i NSA klubblag i rävjakts-SM både 1965 och 1975.  

 

De senaste åren innebar vissa problem med hälsan men som tur var kunde han 

tillsammans med sin fru hålla till på golfbanan i Jönåker och därigenom hålla kroppen i 

trim. Makarna gjorde golfresor och tävlade bl.a. i Spanien. Det var roligt när Bert var med 
på klubbmötena eftersom han alltid var glad och kunde berätta gamla minnen.  

 

Vi saknar Dig Bert!  

 
73 de Kjell, SM5CZQ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KQS har framgångar på 144 MHZ  

 

 
 

 



Sporadiskt E 2013 

 

144 Mhz var ok från min horisont. 3 öppningar, men bara 2 nya rutor. Kontakten med 
EI3KD var särskilt intressant. Nytt land på 2 mb, med 15 Watt och 3 el på ca 2 meter över 

marken. 

Väldigt geografiskt begränsad reflektionspunkt, men varade mer än 30 minuter. 

EI3KD spelade in några CQ jag gjorde och har inspelningen på sin hemsida. Låter verkligen 

S9 trots distansen på drygt 1700 km. Höjde effekten men ingen ytterligare kontakt. 
Att titta på kartor med stationerna markerade som visar var reflektionen ägde rum ger 

ytterligare en dimension åt hobbyn. 

Kontakterna är redan bekräftade via LoTW. 

KQS 

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

 

SM5AXB Bosse 

SM5BOF Stig 

SM5CZQ Kjell 

KQS  

SM5KSB Benny 

 

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

 

 

 

Medlemmar i Nyköpings SändareAmatörer 
 

SM5AQD Håkan Eriksson  740 10  Almunge          
 

SM5AXB Bo Jonsson  611 56  Nyköping          
 

SM0BDS Lars Forsberg  175 50  Järfälla          
 

SM5CCE Kjell Edvardsson  611 99  Tystberga          
 

SM5CQT Alf Thunström  611 61  Nyköping          
 

SM5CZQ Kjell Fredriksson  646 94  Björnlunda          
 

SM5DNO Gunnar Hedin  613 51  Oxelösund          
 

SM5ELF Allan Strömstedt  611 91  Nyköping          
 

SM5EVK Hans-Erik Qvist  640 33  Bettna          
 

SM5KNV Leif Nordin  611 91  Nyköping          
 

SM5KQS Sören Eklund  611 97  Stigtomta          
 

SM5KSB Benny Svensson  611 95  Nyköping          
 

SM5NQJ Ingemar Carlsson  611 74  Tystberga          
 

SM5RDF Alf Nynäs  611 39  Nyköping          
 

SM5VAK Sören E Karlsson  611 74  Tystberga          
 

SM5XHO Frank Hetzler  611 72  Stigtomta          
 

SM5XQJ Tony Englund  642 60  Malmköping          
 

 Richard Cardnäs  613 35  Oxelösund          
 

 


