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Stopp-datum till Höstnumret är 2011-09-01 

 

Mötesdagar under  2011 

16/5, 19/9, 17/10, 21/11 och 5/12.  

 

Hej!  
Fr.o.m. detta nummer av Break-In så finns medlemsbladet endast på vår hemsida!  

73 de SM5KNV Leif 

 

 
 

Att hålla sig ung i sinnet  
är inte svårt om är medlem i DX Century Club. Det är roligt och spännande att jaga 

länder. Man behöver inte stora antenner och hög effekt. Det går bra ändå. Du spänner 

bågen och tävlar bara mot dig själv. Eftersom det inte finns några handikapp kan man 

inte jämföra dina resultat mot andra. Så sätt igång innan det är för sent! Behöver du 
hjälp eller tips hur man gör, kontakta gärna undertecknad! 

 

Ett annat sätt att jaga länder är DXCC-WWW 
som dock knappast bidrar till att hålla sig ung i sinnet. Det gäller att på internet ansluta sig till 
servrar i varje land som är anslutet till the World Wide Web. Tro det eller ej, men det tycks 
finnas intresse för sådant också. Av en slump kom jag in på en site där det finns listor över 
alla aktuella länder. Med hjälp av listan är det bara att sätta igång! Börja med att leta rätt på en 
sådan lista, det borde väl inte krävas alltför mycken kraft. 
Kjell, SM5CZQ  

http://www.qsl.net/sk5be


 

 

ICOM – problem med 12 V anslutningen 
 

Jag har sedan några år tillbaka en IC-765 PROII som alltid fungerat bra och jag har haft stor 
glädje av den. Sedan en tid tillbaka var det dock något problem. Den gav ofta inte full uteffekt 
och till slut hände det allt oftare att stationen helt enkelt slog av, som om man tryckt på Power 
Off-knappen. 
 
Kunde det vara fel på nätagget eller anslutningen där? Trots visst skruvande och 

rivande kunde jag inte hitta något problem. Men jag hade en svagt minne (verkar vara 

det normala minnet numera…) av att ha läst något i QST om ett liknande problem. 

Jodå, plötsligt hittade jag en liten teknisk notis som satte fingret exakt på problemet. 

En IC-706 hade haft samma problem – stationen stängde av sig själv. Det visade sig 

vara problem med anslutningskontakten på baksidan av radion. Den är ofta av typ 
Molex som inte alltid är så bra. Med tiden hade ”anslutningsblecket” i kontakten 

vidgat sig och det blev dålig kontakt. Värmeutveckling uppstod, spänningen sjönk 

eller ibland bröts strömmen helt. (Från USA har även rapporterats problem med brum 

på SSB.) 

 
Jag tog loss kontakten och klämde ihop de delade honkontakterna – och problemet 

var löst!  

 

Här nedan är chassikontakten på radions baksida och till den ansluts 13,8V-kabeln 

vars kontakt var problemet 

 
Kjell, SM5CZQ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

NYKÖPINGS SÄNDAREAMATÖRERS FUNKTIONÄRSLISTA 2011 
 
 

STYRELSEN  
Ordförande och redaktör Leif Nordin SM5KNV 

Vice ordförande Kjell Fredriksson             SM5CZQ 

Sekreterare Tony Englund                 SM5XQJ  

Kassör Benny Svensson               SM5KSB 

Redaktör Leif Nordin                 SM5KNV 

Klubbmästare Bo Jonsson                 SM5AXB  

Suppleant ??? Peter Lönneryd                 SM5PUA??? 

 

REVISORER  
Ordförande och sammankallande Kjell Edvardsson SM5CCE 

Suppleant                             Allan Strömstedt  SM5ELF 

 

VALKOMMITTE  
Sammankallande Sören Eklund SM5KQS 

Suppleant Vakant 

 

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  Alf Nynäs SM5RDF 

 

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  
Ansvarig Tony Englund SM5XQJ 

 

MÖTESLOKALEN  
Adress; Västra Trädgårdsgatan 2, 611 32 Nyköping 

Ansvarig mot IOGT:s representanter Bo Jonsson SM5AXB  

 

NSA MÅNADSMÖTE 2011-01-17 Nyköping 2011-01-19 

 

Plats: IOGT-lokalen Antal närvarande: 6. 

De närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 

 

1. Vår ordförande Leif hälsade alla välkomna och önskade en sekreterare för mötet då den 

 ordinarie ej kunde delta i kväll enligt Leif. Mötet antog Bosse som sekreterare. 

 

2.  Mötet diskuterade om vi skall starta upp repeatern. Anledningen är att Alf hämtat den 

 repeater som RVH överlåtit till klubben. Alf redogjorde för repeaterns kondition. Radiodelen 

 är tillverkad av SRA och har typbeteckning F604 (20W). Schema saknas och önskas. Det 

 krävs nytt kablage samt N-kontakter till de sex kaviteterna då det läcker RF från kablaget. 

http://www.qsl.net/sk5be


 Alf har renoverat upp den defekta kaviteten och provkört utrustningen mot konstlast utan 

 anmärkning. Vad som fattas är QTH, antenner samt matarkabel! 

 

 Leif KNV erbjöd två 4-elementare som ev kan modifieras. 

 Bosse AXB undrar om de nedmonterade dipolerna från Studsvik finns kvar efter den 

 gamla repeatern. De var ganska nya. 

 

 Kostnad för kablage (dubbelskärmat) och kläm-kontakter modell N rör sig om ca 500 kr. 

  

 Mötet frågade om det är någon aktivitet på 2 meter. Den är förmodligen låg då det ej 

 finns någon lokal repeater. Vem kommer att använda den? Kanske nya amatörer som vi ev 

 kan locka till NSA. Många nya amatörer använder sig i regel av högre frekvenser. En del 

 lokala användare finns nog också.  Sändaramatörer passerande på E4? Det finns många 

 signaler i grannskapet som ej är listade hos NSA men i SSA. Kan det vara så att hörs vi ej så 

 finns vi ej. (Sista meningen sekreterarens egen fundering). 

 

 CZQ, pengar är inget större problem (GZQ).  

 

 QTH är problemet. Ej bra i vattentornet där APRS finns installerat på 2-metersbandet. Har 

 FRO någon bra plats? 

 

 Beslöts att undersöka QTH och höra med Tony XQJ och Roger NRK angående detta samt 

 att leta efter användbara antenner mm. Bosse AXB fick uppdraget. 

 

3. Skall vi registrera vår förening? Många argument för och emot hördes. Troligen minimala 

 fördelar. Vi kommer att synas i Nyköping kommuns föreningskatalog. Vi får rätt att köpa 

 föreningsporto. Nackdelar, Skatteverket i framtiden? Något kommunalt bidrag till klubben 

 är långsökt. Ärendet skickades till styrelsen för beslut. 

 

4. CZQ läste upp ett brev från QSL-ansvarige SM5CAK där han konstaterade att QSL-

 mängden minskar. Vad beror det på? Kan det vara lathet, postens portohöjning, E-QSL eller 

 vad?  

 

 Kjell CZQ påpekade att det aldrig har funnits så många sändaramatörer registrerade i 

 världen som det gör nu!  

 

5. Övriga frågor / talarlista. 

 

5A Benny KSB meddelade att han i år inte kunde vara till hjälp med ett Field-day då han inte är 

 hemma på de datum arrangemanget normalt äger rum. 

  

5B Samåkning till Eskilstuna loppisen efterlystes av Alf. Troligen är det lördagen den 26/3 

 som gäller. Det går en bil från Ludgo och ev en från Tystberga. Det borde gå att få ihop en från 

 Nyköping.  

 

5C Kjell CZQ berättade att han fått mystiska nätstörningar på nästan alla band och som starkt 

 försvårade kommunikation. Han konstaterade att störningarna ej fanns i QTH:t (gjordes 

 strömlöst) och batteridrift användes. Störningen fanns kvar. Vidare undersökning visade att 

 störningen kom på elledningsnätet. Störningen är ihållande men sporadisk. Källan kvarstår 

 att lokalisera. 

 

 Då inga andra "talare" dök upp avslutade Leif mötet och inbjöd till kaffe. Påpekade också att 

 ett styrelsemöte skulle startas kl. 21.00! 

 

 

Tillförordnad sekreterare, Bosse Jonsson  Ordförande, Leif Nordin 

 

 

 

 



Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 21 februari 2011. 
 

Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 

Deltagare: AXB, BDA, CCE, CZQ, KNV, KSB, och XQJ. 

 

1. KNV öppnar mötet och hälsar alla besökare välkomna till årets andra månadsmöte. 

2. Denna punkt utgår då ordinarie ordförande var närvarande. 

3. Denna punkt utgår då ordinarie sekreteraren var på plats. 

4. Från ordförande: 

Registrering av föreningen: 

KSB inväntar protokoll från den ”nya” styrelsen för att göra en ansökan/anmälan. 

             Årets vår Field day: 

             Kommer att skjutas upp till ett senare tillfälle. Detta på grund av att KSB som är en  

             nyckelperson i ordets rätta bemärkelse är förhindrad att delta. 

             KNV meddelade även attSM5GZQ:s cw-nyckel såldes för 480:-       

5. Talarlistan:  

KSB ang. medlemslistan: 

En medlemslista som innehåller signal, namn och qth kommer att publiceras i Break-In. 

AXB om repeatern: 

Det har konstaterats att det inte finns några användbara antenner samt kablar till repeatern. 

Det har även uppdagats att det i dagsläget inte finns tillgång till något lämpligt qth att montera repeatern 

på, där av beslutades det att projektet läggs på is till ett lämpligt qth hittas. 

XQJ om vårt ”förråd” på Damgruvan: 

Vi har blivit tvungna att tömma vårt plåtskåp som har förvarat hos FRO på Damgruvan. 

XQJ har hämtat det materielen som fanns i skåpet, KNV förbarmade sig över materielen, och skall gå 

igenom detsamma och bedöma vad som är värt att sparas. 

6. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor fanns. 

7. KNV avslutade mötet och tackade all deltagarna för visat intresse. 

 

 

Malmköping 2010-03-20 

 

Vid tangenterna   Ordförande 

SM5XQJ/ Tony E.   SM5KNV/ Leif N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radiostyrda klockor 
 

Ja, där har vi ännu en radioanvändare. Ytterligare en funktion som kan klaga på eventuella 
störningar från allsköns switchade nätagg, data överföringar m.m. Så vi är inte de enda som 
skulle kunna drabbas av RFI. Jag blev nyfiken på detaljer och hittade information på 
Wikipedia. Rattade in frekvensen 77.5 (hhmm..lågt men inte för lågt) och där fanns den. Svag 
i skymningen men klart hörbar på 160m-antennen. 
Deras master skulle ju med fördel kunna flyttas upp i skogen här hemma för diverse 

experiment på våra band… 
 

 

DCF77 är en radiostation i Tyskland som sänder en tidssignal över långvåg. Sändare finns i 

Mainflingen, ca 25 km sydöst om Frankfurt, Tyskland. 

DCF77 drivs av Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).DCF77 har varit i drift som 

standardfrekvensstation sedan 1959, information om datum och tid lades till 1973. 

Med en relativt hög effekt på 50 kW kan stationen tas emot i stora delar av Europa, upp till 

2000 km från Frankfurt. Sändaren skickar ut en amplitudmodulerad pulsbreddskodad 1 bit / s 

datasignal. 

Data som sänds och upprepas varje minut: 

 aktuellt datum och tid; 

 en varningsbit för skottsekund; 

 en sommartidsbit; 

 en bit för att identifiera primär/backup-sändare; 

 flera paritetsbitar. 

Akronymen DCF77 står för D = Deutschland (Tyskland), C = långvågssignal, F = Frankfurt, 

77 = frekvens: 77,5 kHz. 

Radiostyrda klockor har varit mycket populära i Europa sedan slutet av 1980-talet och de 

flesta av dem använder DCF77-signalen för att ställa sin tid automatiskt. 

Kjell SM5CZQ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiostation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngv%C3%A5g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Physikalisch-Technische_Bundesanstalt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amplitudmodulering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pulsbreddsmodulering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skottsekund


Använd din PC! (till något vettigt…) 
 

Varför inte använda din dator till att köra radio med? Om du inte gjort det förut så är det dags nu. Jag vill här ge 

några tips om hur man lätt kan komma igång. Om du väljer PSK som mode krävs det mycket liten effekt (= inga 

störningar på andras apparater – det räcker med att de stör dig) och enkla antenner. 5 – 25 Watt räcker för QSO 

med hela världen! Det finns massor av stationer som kör PSK. Enkel och avancerad programvara laddar du ner 

gratis från lämplig site. Här finns mycket att läsa:   http://members.cox.net/jrehak/PSK31.htm   Det finns mycket 

mer. Sök på PSK31 och välj.  

 

För mig började det med att Alf, SM5CQT berättade litet om PSK på ett månadsmöte för länge sedan. Jag fick 

följa med honom hem och han visade. Kul! Jag åkte hem och efter litet pysslande med sladdar hit och dit så fick 

jag fram ett ”vattenfall”. Jag var igång. Tiden gick och det blev väl inte så mycket kört tills för ett par år sedan då 

Leif, SM5KNV undrade om jag inte skulle komma igång på RTTY, som är ett annat trafiksätt som också kan 

köras rent digitalt. När jag upptäckte att man enkelt kunde köpa en liten burk med inbyggt ljudkort, lämpligt 

kablage och lätt koppla in allt till min ICOM station, var det bara att slå till. Alltihop kostade inte mer än ett par 

tankningar av bilen, och vad det kostar frågar man inte ens om, eller hur?  

 

Sen blev det fart på gubben! Hopplöst förlorad som DX-are så satte jag igång att köra allt jag hörde, både på 

PSK och RTTY. Ju mer man höll på, desto roligare blev det och man lärde sig mer och mer. MEN tro inte att 

man måste ge sig i kast med galna DX-are, det är lika roligt att få QSO med vem som helst. Bland PSK-folket är 

det artighet och vänlighet som gäller. Alla hälsar till både dig, hustru, mostrar och fastrar och delar gärna med 

sig information om sina stationer. Det kan t.o.m. bli litet mycket av det goda ibland men det gör ju inget.  

 

Jag började med att använda ett program som heter Digipan  http://www.digipan.net/  för att köra PSK och det 

laddas ner gratis. Med Digipan kan man inte köra RTTY så numera använder jag Digital Master 780 som ingår 

en programsvit som heter Ham Radio Deluxe, även den är freeware och mycket avancerad.  

 

Jag tog en bild som visar hur det ser ut på min skärm i PSK-31 läge. Här har jag som exempel två fönster igång 

som samtidigt visar två QSO. Nederst syns de s.k. vattenfallen, alltså de stationer jag ser (hör). För att förenkla 

kontakterna kan man spara Macros som innehåller valfri text som spelas upp i sändningsläge samtidigt som min 

och motstationens anropssignal sänds automatiskt. Om man vill kan alla QSO sparas i en inbyggd loggbok så att 

man exempelvis lätt kan se om en station är körd tidigare eller inte.  

 
 

Även om det var tämligen enkelt att koppla ihop diverse prylar, station – ljudkort/interface – PC så ska jag 

erkänna att det för mig krävdes en del pysslande och läsande av manualer innan allt fungerade. Men jag har haft 

en stor fördel i och med att jag kunnat diskutera problem med Leif, SM5KNV. Tack Leif!  

Är du intresserad av PSK eller för all del någon annan datamode och vill veta mer? Kontakta mig, jag berättar 

gärna mer och hjälper till med tips i den mån jag kan. See you on the screen and waterfall. Kjell, SM5CZQ 

http://members.cox.net/jrehak/PSK31.htm
http://www.digipan.net/


 
 
 
 
 

Marion Island – ZS8M - Sydafrika 
 

 
 

Mellan Sydpolen och Sydafrika ligger en liten ö med en forskningsstation och 
förhoppningsvis åtminstone en radioamatör tillhörande det årets besättning. Man byter ut 
forskare och andra på ön varje år. Lyckligtvis fanns Pierre, ZS8M på ön det gångna året och 
eftersom han har haft begränsad tid för radio har trycket att få ett QSO varit mycket stort med 
detta ”DXCC-land”. Om du är intresserad av djurlivet på ön så har han lagt ut mycket fina 
bilder här: 
http://qrz.com/db/zs8m 

Jag rekommenderar en titt på forskningsstationen och livet runt den.  
 

Pierre har varit mycket besvärad av ett evigt ropande och störande på sina lyssningsfrekvenser, särskilt från EU 

vilket är mycket sorgligt. Men han har gjort så gott han har kunnat och aktivt motarbetat tendenser till avsiktligt 

störande. Jag har klippt ut en del av vad han skrivit om saken och även den publicerade svartlistan som tyvärr 

inkluderar en SM-signal. Jag känner inte till omständigheterna kring varför denna signal finns med på listan.  

http://qrz.com/db/zs8m


 
Kjell SM5CZQ 
 

 
 

 

ARRL:s 2011 QST Video Contest samlade ett trettiotal tävlande och vinnarna har korats. Jag 
tycker att flera av bidragen är väl värda att beskådas. Det vinnande bidraget är helt enkelt 
strålande. Roligt och sammanför pappa och dotter som till en början tycks ha litet svårt att 
kommunicera…se själva och man blir riktigt glad och inspirerad av alla filmerna. 
 

http://www.arrl.org/winners  

 

Kjell, SM5CZQ 

 

 

http://www.arrl.org/winners


 
 

Gamla trevliga amatörsignaler. VE9AI från 1948 och CR4AA från 1954.  
Nja, Inte mer än till utseendet. VE9AI var en lokalradiostation i Edmonton, Alberta, och CR4AA var 
Cape Verdes rundradio. Att jag lyckades höra VE9AI så bra att jag fick ett QSL-kort, måste bero på 
utmärkta konditioner och tur. Frimärket på baksidan är på 1c. Mottagaren var en Philips utan 
bandspridning. Kostvågsskalan var ca 15 cm lång från 50m till 11m, och antennen en random wire 
mellan husknuten och garaget. 
73 de Kjell SM5CCE 
 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers ordinarie årsmöte 

den 21 februari 2011. 

 

Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 

Deltagare:  

Bo Jonsson, SM5AXB 

Lars Nilsson, SM5BDA 

Kjell Fredriksson, SM5CZQ  

Kjell Edvardsson, SM5CCE 

Leif Nordin, SM5KNV 

Benny Svensson, SM5KSB 

Tony Englund, SM5XQJ  

 

 1.   Leif Nordin SM5KNV öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till NSA:s ordinarie årsmöte 2011. 

 

 2.   Alla deltagarna var röstberättigade. 

 

3. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

 4a.  Till ordförande för årsmötet valdes Leif Nordin SM5KNV. 

 4b.  Till sekreterare för årsmötet valdes Tony Englund SM5XQJ. 

 4c.  Till justeringsman och tillika rösträknare valdes Kjell Edvardsson SM5CCE. 

 

 5.   Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

 6a.  Tony Englund SM5XQJ läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna 

        verksamhetsåret. 

 6b.  Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

 7a.  Kassaberättelsen framlades av Benny Svensson SM5KSB. 

 7b.  Kassaberättelsen godkändes. 

 

 8.   Kjell Edvardsson SM5CCE läste upp revisionsberättelsen.  Det fanns inget att anmärka 

       på, så revisorn tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2010. 

 

 9.   Vid punkten Ansvarsfrihet för styrelsen lämnade ordföranden över ordförandeklubban till 

       Kjell Edvardsson som varande icke medlem av styrelsen. Mötesdeltagarna beviljade 

       styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2010. 

 

10.  Propositionen från styrelsen om att upphöra med brevutskick av medlemstidningen  

       BREAK-IN bifölls av mötesdeltagarna. 

 

11.  Inga motioner var inkomna. 

 

12a. Till ordförande för kommande verksamhetsåret valdes Leif Nordin SM5KNV. 

12b. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 4 stycken. 

12c. Följande 4 personer kandiderade till posten som styrelseledamöter för det kommande  

        verksamhetsåret:  

        Bo Jonsson, SM5AXB 

        Kjell Fredriksson, SM5CZQ  

        Benny Svensson, SM5KSB 

        Tony Englund, SM5XQJ  

         Ovanstående 4 kandidaterna blev valda till styrelseledamöter det kommande  

         verksamhetsåret . 

12d. Beslutades att antalet styrelsesuppleanter skall vara 1 stycken. 

12e. Till styrelsesuppleant för det kommande verksamhetsåret valdes  Peter Lönneryd 

        SM5PUA. 

12f. Till revisor för det kommande verksamhetsåret valdes Kjell Edvardsson SM5CCE. 

12g. Till revisorsuppleant för det kommande verksamhetsåret valdes Allan Strömstedt 

        SM5ELF. 



 

13.  Då ingen avsägning eller ändring inkommit utsåg mötesdeltagarna Ingvar Hultqvist  

       SM5FLT och Sören Eklund SM5KQS till valberedare för det kommande  

       Verksamhetsåret. Det beslutades även att Ingvar Hultqvist kommer att vara 

       sammankallande. 

 

14.  Styrelsens förslag på en oförändrad medlemsavgift, dvs.  200:- för år 2012, bifölls.  

 

15.  Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Mötet avslutades och ordföranden tackade alla deltagarna för visat intresse. 

 

Malmköping den 22 februari 2011 

 

Sekreterare SM5XQJ Tony Englund.  Ordförande SM5KNV Leif Nordin 

 

Justeras SM5CCE Kjell Edvardsson. 

 

Verksamhetsberättelse för Nyköpings Sändare Amatörer år 2010 

 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: 

Ordförande: 

SM5KNV Leif Nordin 

Styrelseledamöter: 

SM5AXB Bo Jonsson 

SM5CZQ Kjell Fredriksson  

SM5KSB Benny Svensson (Kassör) 

SM5XQJ Tony Englund (Sekreterare) 

Styrelse suppleanter: 

SM5PUA Peter Lönneryd. 

Revisor: 

SM5CCE Kjell Edvardsson 

Revisor Suppleant: 

SM5ELF Allan Strömstedt. 

Valberedare: 

SM5FLT Ingvar Hultqvist (sammankallande) 

SM5KQS Sören Eklund 

Redaktör: 

SM5KNV Leif Nordin 

  

NSA:s verksamhet: 

Det har under det gångna året genomförts 9st medlemsmöten och 2st styrelsemöten. Antalet medlemmar på månadsmötena 

har under året varierat mellan 5 till 12stycken, årets medelvärde på medlemmarnas mötesbesök blev 8,9st 

medlemmar/mötestillfälle. Vår medlemstidning Break-In har kommit ut med 4 nummer under året och klubbens hemsida har 

som vanligt skötts av vår ordförande/redaktör SM5KNV.  

 

Medlemmar  
Under året har klubben mist två av sina medlemmar  

Den 5/1-2010 gick SM5GZQ Gillis Zanderholm silent key. 

Den 11/9 -2010 gick SM5BMJ Rune Åstrand silent key. 

 

Klubbens begivenheter år 2010 var: 

Field-dayen 

Som vanligt så samlades ett mindre antal NSA-entusiaster en helg i maj för att ha det trevligt tillsammans. QTH:et var det 

traditionsenliga Myggebo. Trots att varken vädret eller konditionerna var de allra bästa, fick vi upp ett antal antenner och det 

hamnade även ett 100-tal stationer i loggen. I mellan allt antennarbete och radiokörandet så fanns tid över för att njuta av mat 

och dryck som NSA:s mästerkock –AJI samt NSA:s grillmästare -KSB försåg oss med till allas välbehag. 

 

Besök på F11-muséet 

NSA:s vårsäsong avslutades med ett månadsmöte på F11-muséet vid Skavsta. Ingvar SM5AJI, som själv är gammal flygare, 

berättade på ett entusiasmerande sätt om allt det som vi kunde se på F11-muséet. 11 NSA-medlemmar besökte det intressanta 

muséet. 

 

 

 



Femöre fortet  

Den 4:e oktober 2010 besökte några av NSA:s medlemmar Femörefortet utanför Oxelösund. Stig SM5BOF, som är 

inblandad i driften av Femörefortet, hade vänligheten att visa oss runt i och utanför fortet. Totalt var vi 8 personer som 

fick beskåda fortet. 

 

Julfesten 

Julfesten som gick av stapeln den 6 december besöktes av 12 personer. 

Ett kortare månadsmöte hölls till att börja med, därefter var det dags för det traditionsenliga julfestfirandet 

varpå det blev filmvisning. 

 

Malmköping 2011-01-31 NSA:s Sekreteraren SM5XQJ / Tony  

Medlemsförteckning NSA 2011 
SM5AJI Ingvar Claesson  611 65  Nyköping          
 

SM5AQD Håkan Eriksson  740 10  Almunge          
 

SM5AXB Bo Jonsson  611 56  Nyköping          
 

SM5BDA Lars Nilsson  611 39  Nyköping          
 

SM0BDS Lars Forsberg  175 50  Järfälla          
 

SM0BXT Carl Jönemalm  178 31  Ekerö          
 

SM5CCE Kjell Edvardsson  611 99  Tystberga          
 

SM5CQT Alf Thunström  611 61  Nyköping          
 

SM5CZQ Kjell Fredriksson  646 94  Björnlunda          
 

SM5DNO Gunnar Hedin  613 51  Oxelösund          
 

SM5DQG Bert Olson  611 65  Nyköping          
 

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          
 

SM5NRK Roger Bille  611 94  Nyköping          
 

SM5PII Mikael Lönneryd  613 35  Oxelösund          
 

SM5PUA Peter Lönneryd  613 40  Oxelösund          
 

SM5RDF Alf Nynäs  611 39  Nyköping          
 

SM5TK Kurt Franzén  611 30  Nyköping          
 

SM5VAK Sören E Karlsson  611 74  Tystberga          
 

SM5XQJ Tony Englund  642 60  Malmköping          
 

 Caj Airola  611 66  Nyköping          
 

 Richard Cardnäs  613 35  Oxelösund          

 
Ytterligare kontaktinformation kan erhållas från styrelsen. 



 

Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer 

av Break-In: 

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CCE, Kjell 

SM5CZQ, Kjell 

SM5KSB, Benny 

SM5XQJ, Tony 

 

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

 

 

 
 

 

 


