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 Ansv. utgivare:  Leif Nordin 
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Postadress: c/o Tony Englund, Högbackavägen 6, 640 32 Malmköping   
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet, i februari 
senareläggs mötet en vecka). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R, DX-cluster: SK5BE-6 
Skedtider dagligen 08.30 och 1830  3.663 kHz  alt. 7.063 SSB 
Kvällspasset 18.30 på  3.663 byts mot 1.830 mellan 1/10  -  31/3 !   

 
Stopp-datum till Höstnumret är 2007-08-25 

 

Mötesdagar under 2007 
21/5, 17/9, 15/10, 19/11 och 3/12. 

 
Hej igen!  
Årets händelse  är på gång! Nämligen NSA:s Field Day! Läs mer här nedan:        
73 de SM5KNV Leif 
 

 
*** NSA bjuder in till Field Day helgen 12-13 maj 2007 *** 

Vi har hyrt Studsviks Båtklubbs stuga. Stugan ligger i nära anslutning till 
vattnet med strålande sjöutsikt och höga träd för uppsättning av antenner. 
Själva stugan är rymlig och trivsam, men vi hoppas att vädret blir fint så 
det mesta av aktiviteterna kan ske utomhus. En grillplats med sittbänkar 
finns också. El finns och torrtoa förhöjer "Fieldday-känslan". Det finns 
möjlighet till övernattning i stugan, vilket vissa av oss tänker utnyttja! 
Det finns inga sängar i stugan, så om du vill övernatta så ta med 
liggunderlag, sovsäck eller dyl. Det kommer att finnas några riggar på 
plats och lite materiel för tillverkning av antenner. Du får gärna ta med 
din egen rigg/antenn! Ju fler leksaker, desto roligare! 
Hålltider: 
Lördag 12 maj: (alla tider är ungefärliga) 
09.00-10.00 ankomst till stugan och uppsättning av antenner. 
12.00 Lunch i form av ärtsoppa med tilltugg. KNV bjuder på Punsch till 
      soppan! 
18.00 Grillning av olika sorters korv. Till detta intages potatissallad. 
      Om du vill grilla något annat, så ta gärna med dig något själv!    
21.30 Kvälls-macka. 
 
Söndag 13 maj: 
08.00 (?)  Frukost och nedtagning av antenner.  
 
Dryck kommer att finnas tillgänglig i form av lättöl och läsk. Dom som vill 
ha något starkare med sig, t.ex. starköl får ta det med sig själva.  
Mellan dessa aktiviteter labbar vi med antenner, kör radio och har roligt i 
glada vänners lag! Vad kostar då allt detta? 50 spänn för dig som vill äta. 
Om du tänker komma så vill vi ha en anmälan. Detta för att kunna inköpa 
rätt mängd matvaror. Anmäl dig till Ingvar SM5AJI SENAST DEN 7:E MAJ!!! 



email:   i.claesson@telia.com  
telefon: 0155 - 218595 
Meddela vid anmälan följande: 
- Vill du äta lunch?       
- Vill du grilla?   
- Vill du ha kvällsmacka?   
- Vill du ligga över?   
- Vill du ha frukost? 
    
Om du bara vill titta förbi på en fika och inte äta något så går det bra 
att komma utan att anmäla dig! Att ta en fika kostar inget!  
Välkommen till en Field Day som kommer att gå till historien inom NSA! 
 

Vägbeskrivning till NSA Field Day. 

 
 

Skylt NSA FD KSU 

D

NSA Field day 
(klubbstugan) 

 
 
Följ väg 219 från Nyköping resp. Vagnhärad mot Studsvik.  Kör mot  
Studsviksanläggningarna. Framme vid KSU i Studsvik (stor rektangulär skylt 
skyltning  "NSA F D" vägen mot Byggninge/Tranvik där ytterligare skyltar är 
tveksamma vägskälen. Våra aktiviteter kommer att hållas i PF Studsvik Båtklu
vid Hagudden, den lilla fyrkanten under pilspetsen väster Hackskär.  
 
 
 
 
 

Skylt 
NSA F
på högkant) följ 
uppsatta vid de 
bbs klubbstuga 



            Sammandrag av NSAs månadsmöte den 15 januari 2007. 
 
Nio trogna NSA-medlemmar fanns på plats. Bosse, SM5AXB, förde protokoll. 
Medlemsavgiften till SSA samt tidskrifterna OZ och Amatörradio från NRRL  
diskuterades. Benny, SM5KSB, berättade om NSA:s ekonomi. Det diskuterades en  
del om QSL-kortsarkivet, vilka signaler (personer) var med i klubben på 50 och 60-talet.  
  

Protokoll fört vid NSA:s månadsmöte den 26 februari 2007. 
 
Mötesplats:  IOGT-NTO Lokalen i Nyköping 
 
Närvarande:  SM5AJI Ingvar C. 
  SM5BDY Evert K. 
  SM5BMJ Rune Å. 
  SM5CCE Kjell  E. 
  SM5CZQ Kjell F. 
  SM5KNV Leif N.   
  SM5KSB Benny S. 
  SM5RDF Alf N. 
  SM5RVH Robert H. 

                       SM5XQJ Tony E. 
   Klas Åstrand 
Summa deltagare: 11 stycken 
 
Mötets öppnande:  -KNV öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till årets andra 
                                           månadsmöte. 
 
Förgående protokoll:        Protokollen från månadsmötena i december och januari samt även  
                                               protokollet från styrelsemötet i januari genomgicks och lades till  
                                               handlingarna. 
   
Inkomna skrivelser: Tidningarna QTC, OZ, NRRL och QRZ samt röstsedel till SSA:s 
                                               Årsstämma, det beslutades att klubben avstår från att rösta varpå  
                                               röstsedeln revs. 
   
Utgående skrivelser: Fanns inga. 
 
Avgifter: Det beslutades att följa styrelsens förslag om en höjning av fikaavgiften 

med 5kr från idag 25kr till 30Kr, detta för att täcka in dom förluster som 
klubben gör när det kommer mindre än 13st fikande deltagare till 
månadsmötena. 

                       Det beslutades även om att följa styrelsens förslag om att ta ut en avgift  
                                              på 50Kr i samband med field-dayen för dom medlemmar som önskar 
                                             deltaga i dom kulinariska lunch och middagsupplevelserna. 
 
Field-Day: -KSB kommer att försöka boka Myggebo helgen den 12-13 Maj. 
 
Mötets avslutande: -KNV förklarade mötet avslutat, och tackade alla deltagarna för visat 

intresse varpå kaffedrickning med dopp och fördjupade tekniska 
diskussioner vidtogs, varefter –BDY:s utlovade och mycket intressanta 
föredrag om ”Livet som Gnist” gick av stapeln.  

 
Malmköping den 13 Mars 2007 
Sekreterare Tony Englund.    Ordförande Leif Nordin 



Protokoll fört vid NSA:s Konstituerandemöte den 26 februari 2007. 
 
Plats:  IOGT-NTO Lokalen i Nyköping 
 
Närvarande:                           SM5KNV Leif Nordin. 
  SM5CZQ Kjell Fredriksson. 
   SM5KSB Benny Svensson 

SM5XQJ Tony Englund 
  

o Ordförande –KNV Leif förklarar mötet öppnat. 
 

o Till sekreterare för kommande verksamhetsår valdes – XQJ Tony.  
 

o Till kassör för kommande verksamhetsår valdes – KSB Benny.  
 

o Till styrelseledamot för kommande verksamhetsår valdes – AXB Bo. 
 

o Till styrelseledamot för kommande verksamhetsår valdes –CZQ Kjell. 
 

o Till Redaktör för BREAK-IN valdes –KNV Leif. 
 

o Beslutades att följande personer innehar täckningsrätten var för sig i  
                        NSA (Nyköpings Sändare Amatörer) det kommande verksamhetsåret: 

– Ordförande SM5KNV Leif Nordin  
– Sekreterare SM5XQJ Tony Englund  
– Kassör SM5KSB Benny Svensson  

   Denna punkt förklaras omedelbart justerad. 
 

o Mötet avslutade och ordförande –KNV tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
  

Malmköping den 13 mars 2007 
 
Sekreterare Tony Englund.     
 
Ordförande Leif Nordin.   
 
 
 
CW – på fallrepet…eller? 
 
Den som trodde att CW är ute får nog tänka om. Lyssna på banden så får du höra. Jag 
tycker nog att telegrafitrafiken ökar och allt fler operatörer blir mer skickliga på CW. 
Men inte bara på amatörbanden hörs CW numera. Se här vad jag hittade på nätet. 
Saxar från londontidningen Evening Standard Lite London, d.v.s. nätupplagan: 
 
IRAN HOSTAGES USED MORSE CODE I SOLITARY 
 
En av de brittiska sjömän som hölls som gisslan i Iran har berättat hur de använde Morsekod 
för att hålla kontakt med varandra när de var fängslade… 
 
Able Seaman Simon Massey avslöjade att de utvecklade ett system av knackningar 
under sin första vecka i ensam fångenskap… 
 
Användningen av Morsekod av fångar blev berömd i den klassiska filmen Birdman Of 
Alcatraz från 1962. Morse utnyttjades även av amerikanska krigsfångar i Vietnam… 
  
SM5CZQ Kjell hittade detta på    thisislondon.co.uk  
 



 
Amatörradio, QSL-kort och frimärken, del II 

 
Efter att i förra numret av Break-In tittat på frimärken och kort från Indonesien och Cook 
Islands har nu turen kommit till Dominikanska Republiken och Pitcairn Islands. 
 
En brandkårsutryckning pryder nedanstående brev från HI9. Ett litet frimärke nere till 
höger handlar passande nog om ”Communicaciones”, post och telegraf. 

 
Pitcairn!  Låter det inte fullt av farligheter, död och pina? Myteriet på Bounty, 
Captain Bligh och Fletcher Christian m.fl.  Jodå, Pitcairn Islands är aktuella än idag 

med amatörradioaktivitet och allt. Ett par kuvert med en mängd av exotiska 
frimärken har jag fått fram. Det första kuvertets baksida täcks av en hel frimärkssats 
till minne av 200-årsjubiléet. 



 
Jag körde för ett antal år sedan VR6KY, Kirsti Young. Hon visade sig vara en norska som gift 
sig med en man ur släkten Young som är direkta ättlingar till de ursprungliga invånarna på ön. 
Kuverten som visas här hör till det direkt-QSL som jag skickade efter. Det blev två kuvert 
eftersom hon råkat skriva fel på min signal första gången. Postgången är inte direkt snabb, det 
handlade åtminstone då om ett halvår per brev-vända. Flyg är ju inte aktuellt och postbåten 
går nog inte så ofta! 
 

Kjell, SM5CZQ 
 
 
 



Protokoll 
 

fört vid NSA:s månadsmöte i Nyköping den 19 mars 2007 
 
 
 

1. Ordföranden SM5KNV Leif öppnade mötet genom att hälsa alla församlade välkomna. 
 
2. Till sekreterare för mötet utsågs SM5CZQ Kjell. 
 
3. Genomgicks ett antal protokoll: 
 Årsmötesprotokollet 
 Månadsmötet februari 
 Konstituerande styrelsemötet 
 
4. Field-day 2007 
  Positivt svar om att disponera stuga vid Studsvik 12-13 maj har erhållits.        
    SM5KSB Benny har talat med ansvarig person.  
    Praktiska detaljer genomgicks och ett möte hålls hos Benny den 23 april kl 1900 för att                                    
    ytterligare förbereda evenemanget.  
    SM5KNV Leif kollar med SM5AJI Ingvar att han ställer och ordnar med förplägnad.  
 
5. Loppis i Eskilstuna den 24 mars. 
    SM5KNV Leif och SM5CZQ Kjell åker från Ludgo och ett par platser finns i bil. 
 
6. SM5KNV Leif rapporterade om ett par stora DX-nyheter. N8S från Swains Island och  
    aktivitet från Scarborough Reef kommer under april månad. Bägge är separata DXCC  
    ”länder” och är mycket eftertraktade. 

        
      7. SM5NRK Roger lämnade information från SSA, bl.a. angående QTC och ssa.se. Möte 
          med PTS är inbokat. Mötesdeltagarna uttryckte sin belåtenhet med QTC. 
 
      8. SM5CZQ Kjell hade vunnit en OH2BH 60-årspresent i form av en mugg som före- 
          visades. OH2BH Martti är en mycket välkänd DX-profil som bl.a. är med i ”DX Hall of  
          Fame” och deltagit i och organiserat mängder av framgångsrika DXpeditioner. 
 
      9. SM5BDY Evert framförde ett antal synpunkter på årsmötesprotokollet och formalia 
          kring årsmötet. Likaså synpunkter kring inventarieförteckning och inventarier. Evert          

 framförde även några yrkanden, bl.a. om en stadgeändring. En livlig diskussion    
 förekom och  klarlägganden i sakfrågor framkom som gjorde att han återtog sina förslag        
 och yrkanden. Diskussionen avslutades i enighet och Evert förklarade sig nöjd. 

 
      10. Mötet avslutades med fika. 

 
 
Vid protokollet  
 
Kjell Fredriksson 
SM5CZQ 

 
 
 
 
 



  
 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5CZQ,   En hel del kul och intressanta saker. 
SM5BDY,   Tankar om Field Day. 
SM5KSB,    Besöksstatistik 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
Evert tycker (till) om NSA Field-Day  

Du som varit på besök i vårt Field-Day-QTH har kanske lagt märke till att på vägen dit växer en massa 
gullvivor. Gullvivan är ett utmärkt livsmedel som till årets Field-Day kommer att anrättas till en 
mycket stor läckerhet som passar alldeles utmärkt ihop med kvällens grillade mat. Gullvivan 
uppskattas av både köttätare och veganer. Grillat plus gullviva är en smaksensation utöver det vanliga, 
en gourmeträtt utan dess like. Förutom att höja det allmänna välbefinnandet är det en utmärkt medicin 
mot hosta, huvudvärk och reumatism.  
 

Besöksaktivitet klubbmöten sammanställd av Benny, SM5KSB 
 

Signal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Signal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
AJI 7 6 9 7 9 8 AQD 1      
AXB 6 6 9 5 2 5 BDA 1   2 2 2 
BDY 9 7 8 8 8 9 BMJ 8 7 9 7 10 10 
CCE   6 7 9 8 CQT 3  1    
CZQ 8 8 9 8 5 7 DQG 1     3 
EVK    1 1 1 GZQ 7 4 6 2 2  
KNV 9 8 7 8 9 9 KQS 6 8 9 3 3 1 
KSB 5 8 6 7 9 10 NQJ 5 3 1 3 3 1 
NRK 4 6 5 7 6 3 PII     2 4 
PUA     1 5 RDF 3 3 1 3 4 4 
RVH     2 2 TK 2 2 1    
VAK  1 3 1 2 2 VVQ 1      
XHO 8 7 5 2   XQJ 5 4 9 7 10 5 
5545  4 4    Klas  5 5 8 6 10 10 
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