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Stopp-datum till Vårnumret är 2010-04-19 

 

Mötesdagar under  2010 

22/2, 15/3, 19/4 och 17/5 20/9, 18/10, 15/11 och 6/12. 

 

!!!! ÅRSMÖTE I NSA 22 februari !!!!  
 

Bästa Radiokollegor 
Ännu ett år har passerat och därmed är det åter dags för ett årsmöte inom NSA. 

Kallelse: 
Till vad:                 Nyköpings Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 

Vilka är kallade:     Just dig skulle vara mycket trevligt att se där. 
När är årsmötet:     Måndagen den 22:a februari 2010, kl. 19.00. 
Var någonstans:      IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. 

Fikas det?:             Jodå, te eller kaffe med dopp till en ringa kostnad av 30 skr. 

                              Det går även bra med 30 dollar, hi.           

 
NSA:s styrelse/gm 

SM5XQJ, Tony  

 

Aktivitetsrapport SK5BE 2009 
 
11 QSL inkomna, varav 1 till 7S5BE, har besvarats.  
 
Vid Myggeboträffen i maj loggades 50 QSO. Framförallt på CW på WARC-banden, men 
även en del på RTTY.  
 
Undertecknad har aktiverat klubbcallet i tester på 144 samt 432 MHz.  
 
NAC 432: 12 tester, 206 QSO, Bästa DX=DL0VV 593 km. 
Kvartalstest: 4 tester, 46 QSO, Bästa DX=SK3MF 469 km. 
 
Logg har skickats efter alla tester. Resultatet räckte till distriktsseger (SM5) i NAC 432. 
SM5KQS Sören, loggansvarig 

 
Grattis Sören. Tack för att du håller NSA:s fana högt! Red. anm. 
 
 

 

 

http://www.qsl.net/sk5be


Dagordning till Ordinarie Årsmöte för Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 22 februari 2010. 
 

1 Mötets öppnande 

2 Justering av röstlängd. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 Val av funktionärer för årsmötet 

a    Val av ordförande för årsmötet. 

b    Val av sekreterare för årsmötet. 

c    Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare. 

5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. 

6 Framläggande av verksamhetsberättelse 

a    Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen 

7 Framläggande kassaberättelsen. 

a    Frågan om godkännande av kassaberättelsen 

8 Framläggande av revisionsberättelse. 

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året. 

10 Propositioner. 

11 Motioner. 

12 Val för nästkommande verksamhetsår 

a   Val av ordförande. 

b   Val av antalet ledamöter i styrelsen. 

c   Val av styrelseledamöter. 

d   Val av antalet suppleanter i styrelsen. 

e    Val av styrelsesuppleanter. 

f    Val av revisor. 

g    Val av revisorsuppleant.  

13 Tillsättande av valkommitté, bestående av minst två ledamöter som ej tillhör 

styrelsen, varav en är sammankallande. 

14 Fastställande av medlemsavgift för år 2010. 

15 Övriga frågor 

16 Mötet avslutas. 
 

Tänk på att förslag till årsmötet som ska behandlas utöver dagordningen 

skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet!   

 

Valberedningens förslag till funktionärer inom NSA 2010 

 
Ordförande, omval: SM5KNV, Leif  Kassör, omval: SM5KSB, Benny 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Sekreterare, omval: SM5XQJ, Tony 

Styrelseledamot, omval: SM5CZQ, Kjell Styr. suppleant 1 nyval: SM5PUA, Peter 

Styr. suppleant 2, vakant Revisor, omval: SM5CCE, Kjell 

Revisorssuppleant nyval: SM5ELF, Allan Redaktör, omval: SM5KNV, Leif 

Valberedning:  

SM5FLT, Ingvar (sammankallande)  

SM5KQS, Sören 

 

Valberedningen, genom  Ingvar SM5FLT/Sören SM5KQS.    
 

Medlemsavgiften för 2010. 

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2010. Avgiften är 200:- och insättes lämpligen på postgirokonto  

9 21 99-9. Märk inbetalningen med namn/signal, det händer att det saknas även om det inte är så ofta men 

problematiskt nog att spåra. 

Distributionen av Break-In sker ju numera på flera olika sätt varför det tidigare förfarandet då inbetalningsavin 

bifogades Break-In inte kan användas fullt ut. Några medlemmar får inbetalningsavin på månadsmötet, några 

kommer att få den tillsammans med utskicket av denna B-I och de övriga hoppas jag betalar efter att ha läst detta 

inlägg.  Benny –KSB kassör 

 

 



Still a Great Hobby 
 

Av Lou Giovanetti (KB2DHG) bosatt i Yonkers, New York, USA 

 

Jag har varit en radio amatör i många år nu. Jag har sett många förändringar av allt från 
utrustning till licensändringar. Från rör till datorer, allt för mycket att räkna upp här. MEN, 
det som aldrig har ändrat sig är mitt totala intresse för den här hobbyn. 
 

Jag älskar att läsa artiklar här på eHam.net och tänkte på hur stor den här hobbyn 

verkligen är och dessutom hur relativt billigt det är att komma in i den. JA, du läste 

rätt. Det behöver inte vara en dyr hobby. Med all den begagnade utrustning som finns 

där ute, skulle en blivande amatör kunna komma igång för några hundra dollar. Den 

här hobbyn ger alla chansen att uppleva vad amatörradion har att erbjuda av under 

och spänning. 
 

Jag undrar hur många amatörer där ute som verkligen vet att uppskatta det privilegium det 
är att vara en amatörradiooperatör? Jag är dock en som uppskattar det. 

 

Det är just så fantastiskt med alla olika intresseområden den här hobbyn har att erbjuda. 

Jag gillar att samla på QSL kort och gamla veteranriggar och syssla med antennexperiment, 

Dx-ing och även QRP. Men för mig finns inget roligare i den här hobbyn än att få nya vänner 

och ha ett fint QSO. 
 

Om du läser detta är det tämligen säkert att du är en licensierad amatör. Om du inte är en 

sändaramatör, skulle jag bestämt uppmana dig att kasta dig över böcker, dator etc. och 

studera för att få en amatörradiolicens. Säkerligen blir din värld förändrad och du kommer 

aldrig att ha det tråkigt. Den här hobbyn kan bli en stor vän till dig. 
 

Låt inget stå i vägen. DU KAN GÖRA DET! 

 

Du behöver inte köpa den senaste radion. Mitt radiorum är fyllt med 20 år eller äldre gamla 

stationer som fungerar lika bra, om inte bättre än dagens moderna riggar. 

 
My Drake B-line är en underbar station. Eftersom den är en eftertraktad veteranstation var 

den totala kostnaden 700 dollar. Vilket inkluderar mottagare, sändare, nätaggregat och 

högtalare. INTE DÅLIGT. Men även om det är alldeles för mycket pengar för dig, kan en 

lyckad sökning ge dig en bra transceiver för mycket mindre. FÖRRESTEN, min multiband 

antenn kostade mig 20 dollar. Jag gjorde den själv! 
 

Så sätt igång, du kommer inte att ångra dig… 

 

Det finns så mycket man kan göra med AMATÖR RADIO! 

 

Med tillstånd av Lou har jag fritt översatt denna artikel som han skrivit för eHam.net. Jag 

delar till fullo hans entusiasm och har lovat honom att få tillgång till vår publicering.  

Kjell, SM5CZQ 
 

 

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

 

SM5CZQ Kjell   

SM5XQJ Tony 

SM5FLT, Ingvar 

SM5KQS, Sören 

Bo Lindström 

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

 

 

 

NSA Field Day 2010 

Vi siktar på helgen 8-9 maj. Notera i almanackan! 

 



Det kom ett mail..... 
 

Hej Leif! 
  

Råkade av en slump ramla in i NSA:s 50-årskrönika på webben. Det väckte minnen som länge varit 

gömda i det undermedvetna. Läste om klubbens start 1948 som Nyköpings Radioamatörer. Jag var 

faktiskt med när klubben bildades i ett klassrum i läroverkets huvudbyggnad! Ett av förslagen till namn 

på klubben var ´Gnistan´! Jag minns Matz Bjuréen (SM5RC) som var ordförande från början. Han var 

tekniker hos Televerket och sysslade bl a med att spåra orsakerna till störningar i Nyköpingsbornas 

radiomottagning, besökte mitt hem en gång i detta ärende. Det var Royalbions ljusskylt som störde... 
  

Jag gick 1948 i realskolan, tog så småningom studenten 1954 på latinlinjen och försvann från Nyköping 

för att studera till tandläkare i Stockholm. Mina föräldrar bodde emellertid kvar hela livet i Nyköping där 

min far drev tandläkarpraktik i Royalhuset på Västra Storgatan. 
  

Mitt radiointresse började genom att jag lyssnade på rundradiostationer på kortvåg och jag avancerade 

till att lyssna på och rapportera amatörstationer. Blev medlem i SSA med nr SM5-2202. Använde 

familjens radiogrammofon och antennen var en tråd tvärs över gatan. 

När SSA - eller var det kanske Radiotjänst, eller båda? -  fyllde 25 år 1950 hadeTekniska museet en 

specialutställning som klubben ordnade en resa till, och jag åkte med. SSA hade en station i gång under 

utställningen. För första gången kunde man också se färg-TV i Sverige, en vimpel som hölls i gång av en 

fläkt. Kunde beskådas påTV-skärm några meter bort. Mycket märkvärdigt! 
  

En annan övning vi hade var en demonstration av rävjakt i terrängen vid dåvarande skjutbanan på 

Öster. 

Mitt radiointresse falnade när jag lämnade stan, men jag hade väl ett hundratal QSL-kort när jag slutade, 

längst bortifrån var ett par från Australien. 
  

Lever nu sen 12 år ett lugnt pensionärliv i Malmö och i radioväg blir det mest P1 och lokalradion jag 

lyssnar på, framför allt när jag sitter i bilen och utforskar Skånes natur och kultur. 
  

Hoppas att du vill framföra en varm välgångsönskan till klubbens medlemmar. 
  

Bästa hälsningar! 
  

Bo Lindström 

 
Protokoll fört vid Nyköpings Sändare Amatörers månadsmöte den 7 december 2009. 

 

Mötesplats: IOGT- lokalen V. Trädgårdsgatan 2 i Nyköping 

Deltagare:  -AXB, -CCE, -CQT, -CZQ, -KNV, -KSB och -XQJ. 
 

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

2. Denna punkt utgår då ordinarie ordförande var närvarande. 

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

4. Från ordförande: 

Leif framförde ett stort tack till –CCE för hans hjälp med genomgången av –BDY:s stationer 

samt hjälpen med att utannonseringen av detsamma. 

5. Talarlistan:  

Följande herre anmälde sig:  -AXB. 

             -AXB har ordet: 

             Bosse informerade att lokalhyran för möteslokalen kommer att stiga med 25 % från årsskiftet. 

             Anledningen till höjningen är att hyresvärden måste lägga på moms på hyresbeloppet.  

6. Inga övriga frågor fanns. 

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

Varpå den traditionsenliga julfesten började, när sedan samtliga deltagare var mätta och 

belåtna blev det filmförevisning. 

 

Malmköping 100114 

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

SM5XQJ/ Tony E.   SM5KNV/ Leif N. 


