
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

  
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0155-24 02 11 
e-mail red.:      sm5knv#telia.com     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, 640 32 Malmköping 
Postgiro: 92 199-9 
Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
Månadsmöten: I  IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl. 19.00 
(utom  jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet). 
Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R frekvens RV51,  
d.v.s. 145.0375 MHz  in och 145.6375 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Vinternumret är 2015-08-20   

 

Mötesdagar 2015 

6/5 (Besök i Linköping), 21/9, 19/10 och 16/11. Julfest 7/12 (?). 

  
 

Besök på Flygvapenmuséet i Linköping 
Det blir inget månadsmöte i IOGT-lokalen i maj. I stället avslutar vi vårterminen med ett besök på 
Flygvapenmuséet i Linköping. 

Onsdagen den 6:e maj åker vi dit ner. Vi träffas kl. 10.00 vid Träffen vid Stockholmsvägen i 

Nyköping. Vi tänkte åka precis kl. 10, så var där i tid!  
Om du blir sen så slå en pling på min mobil 0761460211 så väntar vi på dig. 
  
Vi får se hur många chaufförer som behövs, men följande har sagt sig villiga att köra: Leif KNV och 
Benny KSB (reserv). 
  
Muséet öppnar kl. 11.00. Vi börjar med att gå runt på muséet och titta på allt intressant som finns där. 
När vi känner oss nöjda med vad vi sett så beger vi oss till muséets restaurang och äter lunch 
tillsammans. 
  
NSA bjuder på inträdet till muséet. 
Lunchen får var och en själv bekosta. 
Det skulle inte förvåna mig och chaufförerna skulle bli tacksamma för bidrag till bensinpengar. 
  
Du måste inte föranmäla dig, men det vore bra om du skickade ett mail om du vill vara med så vi får 
en liten uppfattning om intresset. 
Om du kommer oanmäld, se till att vara vid Träffen i tid. 
  
Välkommen till intressant dag i Linköping! 
  

73 Leif SM5KNV 

 

 
 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               
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630 m – bandet, 472 – 479 kHz 
 
ITU tilldelade amatörradion detta frekvensområde vid WRC-12 år 2012. Såvitt jag kan förstå 
gäller det ej exklusivt utan andra tjänster finns där också, i huvudsak olika beacons. 
 

Jag såg någonstans att SM4WII skulle sända några kvällar på 472,50 kHz och av ren 

nyfikenhet passade jag på att lyssna. Det var runt månadsskiftet februari/mars 2015 

och det hördes alla möjliga signaler. Till en början diverse fyrar, t.ex. FTZ och BIA som 
var mycket starka. Sedan kom de, våra vänner med amatörradiosignaler. Visst satte 

SM4WII igång och han hördes riktigt bra. Inte stark men lätt läsbar på min 80 m 

vertikal. Det hördes under ett par kvällar fler än fem stationer från Italien samt 

enstaka från DL, G, PA, SP och LA. Kul, det var ju bara att stämma av och ropa in sig. 

Hhmm, det var det förstås inte. Här krävs det en del kunskaper som jag verkligen inte 

har en susning om. Kollade en del av gossarna på QRZ.COM och det handlade om rätt 
speciella doningar. Men kolla sent en kväll och se om du kan höra något! 

 

Bilden nedan tog jag den 12 april ca1830 UTC då bruset härskade runt 472 kHz. Till 

höger syns början på mellanvågsbandet med första station på 530 kHz. Till vänster 

syns fyrar med PEO som första sändare. Det är Stockholm/Skavsta på 398 kHz och 
den ligger strax norr om Nyköping. 

 

 
 
73 de Kjell, SM5CZQ 



 

 

 

 

 

Nostalgiska hörnan 
 

Så här kunde det se ut när det begav sig! En Drake 2B med vissa modifieringar tror jag. 
Luktade gott efter en stund… 

 
 

Idag kan det se ut så här, Flex Radio SDR transceiver.  En PC också förstås, men det är väl ingen radio? 

 
 

Kjell, SM5CZQ, som kastar sig mellan idag och igår (vi ses väl idag?) 
 

 

 



NSA årsmöte 2015-02-16               Nyköping 2015-02-22 

 

Plats: IOGT-huset, V. Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 

Närvarande: AXB Bo, BOF Stig, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny. 

Sekreter. XQJ Tony ej närvarande pga sjukdom. 

 

1. Ordförande Leif KNV hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

 

2. Justering av röstlängden. Alla närvarande var röstberättigade. 

 

3. Ordf. frågade om dagordningen kunde godkännas. Svaret blev ja. 

 

4. Val av funktionärer för årsmötet: 

4a. Val av ordförande för årsmötet. Leif Nordin -KNV valdes. 

4b. Val av sekreterare för årsmötet. Bo Jonsson -AXB valdes. 

4c. Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare. Kjell Fredriksson –CZQ valdes. 

 

5. Ordföranden frågade om mötet ansåg att det var stadgeenlig utlyst. Svar ja. 

 

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden som även frågade om mötet kunde godkänna berättelsen. 

                             Svar ja. 

 

7.                          Framläggande av kassaberättelsen. Kassören Benny Svensson -KSB hade skickat ut all 

                             information i förväg via e-post. Resultaträkning och Balansräkning för år 2014  

                             presenterades. Ett Excelark visade budget / utfall för år 2014 och budget för år 2015.   

 

 Verksamheten hade givit ett visst överskott. Mest beroende på service problem från 

                             lokaluthyraren som kompenserat NSA för detta. 

 

7a. Kassaberättelsen godkändes av mötet. 

 

8. Revisionsberättelsen delgavs mötet av revisorn Kjell Edvardsson -CCE som ansåg att det 

                             var ordning och reda i finanserna. Det fanns inget att anmärka på. 

 

9. På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, höll Kjell Edvarssson i ordförande klubban. Mötet  

                             beslöt att ansvarsfrihet beviljats. 

 

10. Inga propositioner fanns att behandla. 

 

11. Inga motioner fanns att behandla. 

 

12. Val för nästkommande verksamhetsår.  

12a. Till ordförande omvaldes Leif Nordin -KNV. 

12b. Val av antal styrelsledamöter. Mötet beslöt att 3 ledamöter skall finnas. 

12c. Val av styrelseledamöter. Mötet beslöt välja Bo Jonsson -AXB, Benny Svensson -KSB och 

                             Alf Nynäs -RDF. 

12d. Val av antalet suppleanter i styrelsen. Beslöt att 1 suppleant skall gälla. 

12e. Val av styrelsesuppleant. Alf Thunström -CQT valdes. 

12f. Val av revisor. Kjell Edvarsson -CCE valdes. 

12g. Val av revisorsuppleant. Allan Strömstedt -ELF valdes. 

 

13. Tillsättande av valkommitté. Sören -KQS valdes till sammankallande. 

 

14. Fastställande av medlemsavgift för år 2016. Styrelsens förslag: oförändrad, dvs 200 kr. 

 

15. Övriga frågor. Inga frågor fanns. 

 

16. Mötet avslutades. 

 

 

..........................................................  ........................................................ 

Sekreterare Bo Jonsson -AXB   Ordförande Leif Nordin -KNV 

 

......................................................... 

Justeringsman 

Kjell Fredriksson -CZQ 

 



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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell 

 

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

 


