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Stopp-datum till Vårnumret är 2011-04-18 
 

Mötesdagar under  2011 
21/2 (Årsmöte) 21/3, 18/4, 16/5, 19/9, 17/10, 21/11 och 5/12.  

 

Hej!  
Missa inte Årsmötet den 21 februari! Detta kan vara det sista numret av Break-In i pappersformat! 
Frågan avgörs på Årsmötet. 
73 de SM5KNV Leif 

!!!! ÅRSMÖTE I NSA 21 februari 2011 !!!!  
 

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 21:a februari 2011, 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  

 

 

Medlemsavgiften för 2011. 
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2011. Avgiften är 200:- och insättes lämpligen på plusgirokonto  
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. Avigiften ska vara betald senast den sista april 2011.  
Benny –KSB kassör 

 
 
 

 

  



Dagordning till Ordinarie Årsmöte för Nyköpings Sändare Amatörer 
Den 21 februari 2011. 

 
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 2012. 
Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift, d.v.s 200:-. 

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!   

 
Valkommitténs förslag till funktionärer inom NSA 2011 

 
Ordförande, omval: SM5KNV, Leif  Kassör, omval: SM5KSB, Benny 
Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Sekreterare, omval: SM5XQJ, Tony 
Styrelseledamot, omval: SM5CZQ, Kjell Styr. suppleant,  omval: SM5PUA, Peter 
Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Revisorssuppleant : omval SM5ELF, Allan 
Redaktör, omval: SM5KNV, Leif  
Valberedning:  
   
SM5KQS, Sören, SM5FLT Ingvar 

 

Valkommittén, genom  Sören SM5KQS och Ingvar SM5FLT.    
 
 
 
 

 



Nostalgia 
 
Jag hittade ett gammalt foto från 1964. Den hembygda stationen bestod av RX på bordet till vänster, 
antagligen under ombyggnad, annars i det tomma utrymmet bakom min rygg. I Övrigt VFO, dubblare 
och slutsteg med 2x814 i parallell. Kraftenhet med ca 1500V står under bordet. På taket 3 el quad för 
10/15/20. I trädgården 40 m vertikal och 80 m inverted V. Den unge operatören är ca 32 år! 
Medan jag ändå håller på, så kom det här kuvertet fram 1983 BY1PK. Baksidan försedd med 
färggranna frimärken och kortet i gott förvar i mina lådor. Kortet är för QSO nr 112609, vilket är mer än 
hälften av nuvarande QSO-antal. Under dom första 10 åren körde jag alltså nästan 12000 QSO per 
år!! Så vitt jag minns så jobbade jag också!! 
  
73 de Kjell, SM5CCE 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Klubbsignal SK5BE 2010 
13 QSL inkomna, varav 1 st. till 7S5BE, har besvarats. Vid Myggebo-träffen i maj loggades 26 QSO, 
främst CW på kortvåg. Undertecknad har aktiverat klubbcallet i tester på 144 och 432 MHz. 
NAC 432: 9 tester, 177 QSO. Bästa DX=DL0VV 593 km. 
Kvartalstest: 4 tester, 47 QSO. Bästa DX=LY2WR, 665 km. 
Logg har skickats efter alla tester. Resultatet räckte till distriktsseger i SM5 i NAC 432. 
 
SM5KQS Sören, loggansvarig. (Snyggt jobbat Sören! /Leif –KNV)    
 

Proposition till Årsmötet från NSA:s styrelse 
För att minska föreningens kostnader och minska redaktörens arbetsbörda föreslår styrelsen 
att medlemsbladet framöver upphör i pappersformat och endast publiceras på föreningens 
hemsida.  
Styrelsen 

 
 

Märkets fyr. 
Hittade en sida på nätet om Finlands fyrsällskap och då för oss radioamatörer det bekanta stället Märkets Fyr - 
Market Reef. Se http://www.majakkaseura.fi/swe/market/ 
Det intressanta är att Märket är bemannat av Finlands fyrsällskap sommarhalvåret och man kan läsa deras 
dagbok på ovannämnda adress. Jag har läst en del av deras dagboksanteckningar men inte hittat så mycket 
skrivet om radioamatörernas expeditioner till ön. Letar man däremot på nätet så finns det många artiklar som 
beskriver radioamatörernas förehavanden på ön. Själv har jag dock inte varit på den lilla kobben men det skulle 
vara intressant att göra ett besök! 
Alf -RDF 

 



Finska radioamatörernas sommarläger 15 – 18 Juli 2010 
Undertecknad har besökt ett antal sommarläger arrangerade av våra finska radioamatörer. Senaste lägret jag 
besökte tillsammans med XYL var sommarlägret 2010 och då var lägret lokaliserat till ett ställe kallat Räyskälä 
som ligger nära Riihimäki som ligger några mil norr om Helsingfors. Räyskälä är ett mindre flygfält för 
segelflyg och sportplan. Vi fick hålla till i skogen alldeles nära landningsbanan och kunde notera att man drog 
upp segelplan samt hoppade fallskärm de dagar vi var där. 
Finska amatörläger brukar samla runt 1000 deltagare och denna gång var inget undantag heller. De flesta är 
naturligtvis finska radioamatörer kanske till 95% då jag såg att SM var representerat av ca 10st och andra länder 
bara ett fåtal. 
Platsen var ett gammalt militärområde i skogsmiljö och där fanns det nödvändigaste i form av en stor 
manskapsbastu samt en mindre bastu som kunde åtnjutas vissa tider. Till resp. bastu fanns en insjö med klart 
vatten och goda badmöjligheter. Vidare fanns en enkel fältmatsal där man för en billig penning kunde få frukost, 
lunch och middag. 
Vidare fanns ett stort tält uppsatt som användes för olika forum och andra gemensamma aktiviteter såsom dans 
och karaoke etc. Sen fanns det inget mer! 
Övernattning fick man stå för själv då i form av husbil, husvagn eller tält. Vi valde vår egen husvagn. Ström 
fanns i form av utdragna kablar i skogen och tanken var att endast försörja kylskåpen. Dessutom hade någon 
ordnat med eget okodat wlan vilket givetvis uppskattades. Alla hade med sig egna amatörradiostationer 
åtminstone 2m/70cm handapparater men många hade kortvågsstationer och satte upp trådantenner kors och tvärs 
i träden. Det fanns också både 2m och 70cm läger-repeater samt en BC lägerstation som sände dygnet runt musik 
och olika lägerprogram. 
Arrangemanget var fältmässigt vilket innebar att man fick betala in sig och sen fick man själv leta reda på en 
plats att ställa sig. Det fanns några grusvägar och några små skogsvägar att välja på. Platsen var ju tänkt för 
terrängfordon + tält så det var med visst besvär vi fann en lämplig plats att ställa oss på. 
Tiden fördrev man med att prata med sina grannar/hälsa på vänner/träffa nya vänner/bada bastu/gå på 
loppis/dricka öl/äta mat.  
Finska sommarläger är en upplevelse och i detta fall var det fältmässigt, läs primitivt, och jag hörde att det var 
många som inte hade fått med sig sina respektive XYL. Dessa hade klagat på att det inte fanns någon "lyx" i 
skogen varför de helt enkelt vägrade att delta och stannade hemma. Jag tyckte det hela förlöpte bra och vi hade 
tur med vädret så vi kanske deltar något annat år. 
 
Länkar 
http://www.rayskala.fi/en/home 
http://www.oh3ad.fi/galleria/rayskalan-maastontiedustelu-25.5.2010 bilder från arrangerande radioamatörer 
http://www.oh2abb.fi/LEIRIT&RETKET/KESA-2010-07-17-RAYSKALA.htm mera bilder 
http://www.oh2abb.fi/LEIRIT&RETKET/KESA-2010-07-15-RAYSKALA.htm och här 
http://www.oh2abb.fi/LEIRIT&RETKET/KESA-2010-07-16-RAYSKALA.htm och här 
 
Alf -RDF 

 

DXCC 10-10-10 
Den 10 oktober 2010 är en märkesdag för DXCC. Då tillkom fyra nya ”länder” i Västindien 
samtidigt som två togs bort och blev ”deleted”. Det hela är något komplicerat men så här 
ligger det till. 
 
PJ2 Curacao och PJ4 Bonaire var ett eget “land”, benämnt Netherlands Antilles. Nu deleted. 
 
PJ5 St Eustatius, PJ6 Saba och PJ7 Sint Maarten var sammantaget ett enda eget ”land”, 
benämnt St Maarten, Saba, St Eustatius. Nu deleted. 
 
Den aktuella dagen skedde olika administrativa förändringar för dessa öar gentemot 
Nederländerna, men jag ska inte närmare gå inte på det nu. Med anledning av det skedda 
gjordes följande förändringar i enlighet med gällande regelverk för DXCC: 
 
* PJ2 Curacao - nytt DXCC-land 
* PJ4 Bonaire – nytt DXCC-land 
* PJ5 St Eustatius & Saba – nytt DXCC-land 
* PJ7 Sint Maarten – nytt DXCC-land 



 
För den som är intresserad av DXCC ser den aktuella matematiken ut så här: 
Antal länder före 2010-10-10   396 st, plus 4 nya enl. ovan =  400 st nu 
Antal deleted före 2010-10-10    58 st, plus 2 enl. ovan       =    60 st nu 
D.v.s. current före 2010-10-10  338 st, + 4 nya minus 2 del.=  340 st nu 
(Current = nu gällande DXCC-änder) 
 
Till vart och ett av dessa länder stod DX-peditioner redo att starta redan på morgonen den 10 
oktober och en enorm aktivitet satte igång på alla band. Jag vill nedan visa några QSL-kort 
som anlänt. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Kjell SM5CZQ 
 
 
Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: 
 
SM5CCE, Kjell 
SM5CZQ, Kjell 
SM5KQS, Sören 
SM5RDF, Alf 
  
SM5???,   Här kunde DITT bidrag funnits med! 
 

 

 
 
 


