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

 

*** NSA bjuder in till Field Day helgen 16-17 maj 2009 *** 

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 16 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. 

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 17 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/vin 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? 80 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 11: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!   

Välkommen till en Field Day som kommer att gå till historien inom NSA! 
 
 

Vägbeskrivning till NSA Field Day. 

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

 

 

 

 

NSA Field day 
(klubbstugan) 

Skylt 
 NSA FD 

KSU Skylt NSA FD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYKÖPINGS SÄNDAREAMATÖRERS FUNKTIONÄRSLISTA 2009 
 
STYRELSEN  
Ordförande   Leif Nordin SM5KNV 
Sekreterare Tony Englund SM5XQJ  
Kassör Benny Svensson SM5KSB 
Redaktör Leif Nordin SM5KNV 
Ledamot Bo Jonsson SM5AXB 
Ledamot Kjell Fredriksson SM5CZQ  
Suppleant Robert Hellberg SM5RVH 
Suppleant Mikael Lönneryd SM5PII 
 
REVISORER  
Ordförande och sammankallande Kjell Edvardsson SM5CCE 
Suppleant Evert Källander SM5BDY 
 
VALKOMMITTE  
Sammankallande Ingvar Hultqvist SM5FLT 
Suppleant Sören Eklund SM5KQS 
 
KLUBBSIGNAL SK5BE  
Ansvarig 1 mot PTS Bo Jonsson SM5AXB 
Ansvarig 2 mot PTS Sören Eklund SM5KQS 
Ansvarig för loggbok och inkommande 
QSL samt lån av klubbsignal Sören Eklund SM5KQS 
 
REPEATER SK5BE/R  
SK5BE/R med placering i Nyköping. 
Frekv. 145,750 MHz, kanal (R6), RV60. 
Ansvarig 1 Robert Hellberg SM5RVH 
Ansvarig 2 Alf Nynäs SM5RDF 
 
DIPLOM SVERIGE  
Ansvarig Evert Källander SM5BDY 
 
BREAK-IN  
Ansvarig utgivare Leif Nordin SM5KNV 
Hemsidan www.qsl.net/sk5be  Leif Nordin SM5KNV 
 
SSA QSL DISTRIBUTÖR, IN- OCH UTGÅENDE QSL  
Ansvarig inom NSA Kjell Fredriksson SM5CZQ 
 
MATERIALFÖRVALTARE  
Materialskåp placerat vid FRO:s lokal vid Dammgruvan 
Ansvarig Tony Englund SM5XQJ 
 
MÖTESLOKALEN  
Adress; Västra Trädgårdsgatan 2, 611 32 Nyköping 
Ansvarig mot IOGT:s representanter Bo Jonsson SM5AXB  
 



 
Månadsmöte NSA 2009-03-16 (sammandrag) 

Närvarande: Deltagare: -AXB, -BDY, -DQG, -KNV, och -XQJ. 
Leif tog upp frågan om att tillsätta en arbetsgrupp till field-dayen, följande anmälde sig: 
-AXB, -KNV och XQJ. –KSB kommer med största sannolikhet också att ställ upp. 
Som kock till årets field-day föreslogs våran ständige mäster kock –AJI, då Ingvar inte var närvarande  på mötet 
så åtog sig –KNV att kontrollera om han har möjlighet att ställa upp även i år. 
 
Tony meddelade att det är radioloppis i Eskilstuna kommande lördag dvs. den 21/3. 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Nyköpings Sändare Amatörer år 2008 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 2008 haft följande sammansättning: 
Ordförande: 
SM5KNV Leif Nordin 
Styrelseledamöter: 
SM5AXB Bo Jonsson, SM5CZQ Kjell Fredriksson, SM5KSB Benny Svensson (Kassör) 
SM5XQJ Tony Englund (Sekreterare) 
Styrelse suppleanter: 
SM5RVH Robert Hellberg, SM5PII Mikael Lönneryd 
Revisor: SM5CCE Kjell Edvardsson 
Revisor Suppleant: SM5BDY Evert Källander 
 
Det har genomförts 9st månadsmöten och 1st styrelsemöten under det gångna året. Antalet medlemmar på 
månadsmötena har under året varierat mellan som minst 6st till som mest 14st. 
Våran medlemstidning Break-In har kommit ut i 4 nummer under året.  
 
Medlemmar 
Under året har klubben fått en ny medlem SM5ELF Allan Strömstedt. 
Dessvärre har klubben mist två medlemmar. 
SM5OAB Jonny Dahlin, silent key. 
SM5VVQ Stig Lindehammar, silent key. 
 
År 2008 var ett jubileumsår för NSA, klubben fyllde 60år. 
Årets stora begivenheter var: 
 
Field-dayen 
Som vanligt så samlades en massa NSA-entusiaster en helg i maj för att ha det trevligt tillsammans. QTH:et var 
det traditionsenliga Myggebo, där det sattes upp ett antal antenner för att kunna köra på dom olika banden, 
moderna som trafikerades var CW, SSB RTTY och PSK31. Konditionerna var väl inte dom allra bästa trots att 
vi körde med specialsignalen SJ60BE, så det fanns tid över för att njuta av mat och dryck till allas välbehag, och 
då inte minst köttgrytan a la Ludgo som – CZQ tillsammans med XYL så välvilligt tillagat åt oss. 
 
Stockholmsresan 
7st glada NSA medlemmar träffades en lördag morgon i september för avfärd till tekniska museet i Stockholm, 
där besökte vi SK0TM och fick en guidad redogörelse över stationen, därefter var det en rundvandring i museet 
och det hela avslutades med en rymdresa. Därefter begav sig hela styrkan med kurrande magar till Kaknästornet 
där en middag intogs.  
Det bör tilläggas att när vi mätta och belåtna på mat å dryck och kassören gjort rätt för oss, lämnade 
Kaknästornet så hade den röda mattan rullats ut, tydligen var vi ett uppskattat gäng. (Eller vad det så att dom 
väntade andra prominenta gäster, hemsk tanke!!.) 
Ett stort tack till –CCE som var ”bossen” för den här resan.  
 
Julfesten 



Julfesten som gick av stapeln den 8 december besöktes av 13st medlemmar samt av SM5COP Rune med XYL 
SM5NZG Heide. 
 -COP höll ett föredrag om sitt liv som radioamatör, vilket besökarna tyckte var mycket intressant. Därefter var 
det dags för det traditionsenliga julfestfirandet.  
Ett stor tack till samtliga som bidrog till denna mycket trevliga kväll. 
 
Övrigt som hände under året. 
 

NSA:s repeater i Vagnhärad 
Under året har NSA monterat ner sin utrustning för 70-cm repeatern i Vagnhärad. NSA har 
därmed inte längre någon koppling till någon repeater i Vagnhärad.  
 
Besöket i Nyköpings vattentorn 
Den 27:e september bjöd Robban, SM5RVH, oss till vattentornet för en förevisning av den utrustning som fanns 
där. Några av NSA:s medlemmar, med familjer, hade hörsammat inbjudan och fick under 
Robbans kunniga ledning höra allt om det spännande som fanns installerat uppe i vattentornet. Dessutom fick vi 
en strålande utsikt på köpet och det medhavda fikat smakade bra!   
 
Länk mot repeater R0 i Norrköping 
I Nyköpings vattentorn finns det nu en mottagare med tillhörande länksändare för R0 i Norrköping. Mottagaren 
gör att R0 nu har ett täckningsområde från Vagnhärad/Sillekrog i norr och självklart bättre för oss i närhet runt 
Nyköping. 
 
QSL-kortssamling 
-CZQ har fortsatt sitt arbete med QSL-kortssamling på klubbens medlemmar genom åren, denna samling finns 
att beskåda på NSA:s hemsida. 
 
Malmköping 2009-02-23 
NSA:s Styrelse gm SM5XQJ / Tony  

 
Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 19 januari 2009. 

 
 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -BDY, -CCE, -CZQ, -ELF, -FLT, -KNV, -KSB, -RVH och -XQJ. 
 

1. –KNV öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets första månadsmöte. 
2. Denna punkten utgår då ordinarie ordförande är närvarande. 
3. Denna punkten utgår då den ordinarie sekreteraren är på plats. 
4. Från ordförande: 

             -KNV delgav oss det sorgliga beskedet att 2st av klubbens medlemmar gått silent key 
SM5OAB Jonny Dahlin. 
SM5VVQ Stig Lindehammar. 
En tyst minut hölls för att hedra minnet av Jonny och Stig. 
 
-KNV framförde en önskan om att eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda så snar 
som möjligt. 
NSA:s medlemsförteckning publiceras i vårnumret av Break-In. 

5. Protokollen från november och december mötena gicks igenom och godkändes. 
6. Inkomna skrivelser var tidningarna NRRL, OZ och QTC. 
7. Det fanns inga utgående skrivelser. 
8. –KSB redogjorde för klubbens kassaflöde, allt under fullständig kontroll. 
9. Följande talare anmälde sig till mötets talarlista: -CZQ, -BDY, -AXB via KSB. 

-CZQ har ordet: 
Undrade om något hörts från valberedningen, -KNV lät meddela att valberedningens arbete är så gott 
som klart. 
-CZQ lät även meddela att –KQS har varit aktiv på 23cm vilket bör uppmärksammas då aktiviteterna på 
dessa höga band inte är någon vardagshändelse bland klubbens medlemmar. 
-CZQ frågade även om någon visste hur det gått med SSA:s remiss till PTS, -KNV tror att det kommer 
svar inom några veckor. 



-BDY har ordet: 
Evert har undersökt QSL till SD5DS och hittat 783st E-QSL och undrar vad vi gör åt dessa. 
Beslutades att vi i dagsläget inte gör något åt dom på grund av att dom inte är datalagrade. 
-CCE tillade att CQ-magasin tillsammans med grundaren av E-QSL har skrivit ett avtal. 
Evert berättade även om en handikappad kille 4K9W som söker bidragsgivare. 
-AXB via –KSB har ordet: 
Att bokningen av lokalen till dagens möte inte fungerat, som tur var hade Bosse ringt för att dubbelkolla 
och på så sätt upptäcktes det, vi var troligen för tidigt ute när vi bokade lokalen för våren 2009 vilket 
skedde runt halvårsskiftet 2008. 

10. Inga övriga frågor fanns. 
11.  –KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse, var på the och kaffe sörplandet och 

fortsatta djupa tekniska diskussioner vidtog. 
 

 
Malmköping 090222 
 
Vid tangenterna   Ordförande 
 
SM5XQJ/ Tony E.   SM5KNV/ Leif N. 

 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5AXB, Bosse 
SM5ELF,  Allan 
SM5XQJ, Tony 
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
 
 

Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers ordinarie årsmöte 
den 23 februari 2009. 

 
Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 
Deltagare: -AXB, -BDY, -CCE,  -ELF, -KNV, -KSB, -RDF och -XQJ. 
 
 1.   -KNV öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till NSA:s ordinarie  
        årsmötet 2009. 

 
 2.   Alla deltagarna var röstberättiga. 

 
 3.   Den föreslagna föredragningslistan godkändes. 
        
 4a.  Till ordförande för årsmötet valdes –KNV. 
 4b.  Till sekreterare för årsmötet valdes –XQJ. 
 4c.  Till justeringsman och tillika rösträknare valdes –AXB. 

 
 5.   På frågan om årsmötet var stadgeenligt utlyst blev svaret ett rungande JA. 
                                
 6a.  Verksamhetsberättelsen var utdelad till samtliga närvarande, var och en läste igenom   
        densamma. 
 6b.  Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
 7a.  Kassaberättelsen framlades av –KSB. 
 7b.  Kassaberättelsen godkändes. 
 
 8.   –CCE läste upp revisionsberättelsen, det fanns inget att anmärka på, så  
        revisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 



 9.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
10.  Propositionen från –CZQ om att förenkla månadsmötena tillstyrktes av årsmötet. 

 
11.  Den inkomna motionen från –XQJ om att tidigarelägga starttiden för månadsmötena  
       avslogs av årsmötet, starttiden förblir även i fortsättningen kl 19.00. SNT. 
 
12a. Till ordförande för kommande verksamhetsåret valdes –KNV. 
12b. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 4 stycken. 
12c. Följande 4 personer valdes till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret: 
        -AXB, -CZQ, -KSB och –XQJ. 
12d. Beslutades att antalet styrelsesuppleanter skall vara 2 stycken. 
12e. Till styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret valdes följande personer: 
        -PII och –RVH 
12f. Till revisor för det kommande verksamhetsåret valdes: -CCE. 
12g. Till revisorsuppleant för det kommande verksamhetsåret valdes: -BDY. 
  
13.  Årsmötesdeltagarna utsåg –FLT och –KQS till valberedare, det beslutades även att  
        –FLT kommer att var sammankallande. 
 
14.  Klubbades styrelsens förslag på en höjning av medlemsavgiften med 50:- , dvs. 
       medlemsavgiften för år 2010 blir 200:-. 
 
15. Inga övriga frågor fanns. 

 
16. Mötet avslutades och –KNV tackade alla deltagarna för visat intresse. 
Malmköping den 23 februari 2009 
 
Sekreterare SM5XQJ Tony Englund. Ordförande SM5KNV Leif Nordin 
 
Justeras SM5AXB Bo Jonsson.  


