
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
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 2015-04-20   

 

Mötesdagar 2015 

16/2 (Årsmöte), 16/3, 20/4 och 18/5.  

  
Hej!  
 

Äntligen (?) är alla helger till ända och vi kan se fram mot ljusare tider! 

Årsmötet får ni inte missa! Läs mer här nedan.   
 

73 de SM5KNV Leif 

 

 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 16 februari 2015 !!!!  
 

 

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 16:e februari 2015, kl. 19.00. 
Var någonstans:      IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. 

                               

Välkommen! 

 

NSA:s styrelse  

 

 

 

 

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vinternumret 2015 Årgång 56  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


 

Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 16 februari 2015. 
 

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 2016. 

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!   

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. 

 

Valkommitténs förslag till funktionärer inom NSA 2015  

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

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Sekreterare:   Vakant 

Styrelseledamot: omval: SM5RDF, Alf Styr. suppleant:  nyval SM5CQT, Alf 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Revisorssuppleant : omval SM5ELF, Allan 

  

Valberedning:   -KQS, Sören  

Valkommittén, genom  Sören -KQS  
 
 



 

NSA månadsmöte 2014-11-17. 
 

Plats: IOGT, Västra Trädgårdgatan 2, Nyköping. 

Antal närvarande: 7. 

De närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, CZQ Kjell, KNV Leif, KQS Sören och Benny KSB. 

 

§1. Mötet öppnades av KNV som meddelade att sekreteraren Tony ej kan delta i kväll. Han hade kolliderat med 

en hjort. Tony klarade sig, hjorten vet vi inget om, men bilen trasig. I samma andetag söktes en ersättare för 

sekreteraren, vilken blev Bo Jonsson AXB. 

§2. KNV hälsade alla övriga välkomna till mötet och utlyste en tyst minut för vår medlem SM5AJI Ingvar 

Claesson som avlidit. Ingvar har varit NSAs ordförande och en  eminent kock vid våra fieldays samt en av 

grundarna av F11 museet. 

§3. Julfesten bestämdes ske på krogen Oliver Twist den 8/12 klockan 19.00. Anmälda är hitintills KNV, AXB, 

KSB, CZQ, CCE och CQT.  

§4. Värden för IOGT hade lämnat skriften Säkerhetsanvisning till hyresgäster för information. Skriften lästes 

upp av KSB och vi gick igenom de punkter som berörde oss. Vi bekantade oss med brandposten på 

övervåningen, brandsläckaren i köket samt de två brandfiltar som hörde till. Vi kontrollerade trapphuset och 

huvudingången men fann inga fler brandredskap. Övriga dörrar var låsta.  

§5. Då inga övriga frågor fanns avslutades mötet. En förevisning av en skrotfärdig SCSI-disk av god kvalitet 

skärskådades. Därefter vidtog fika och trevliga diskussioner. 

 

 

……………………………………………….. ………………………………………………………… 

Tf. sekreterare Bo Jonsson   Ordförande Leif Nordin  

 
 

 

”Roofing filter” 

 
Dagens snackis när det gäller mottagare är tydligen det här med ”takfilter” – så det inte regnar 
in så starka signaler att det blir störningsproblem. Jag läste en fråga från en deltagare i en 
internet-reflektor:  ”Jag märker inte särskilt stor skillnad när jag växlar från bredare till 
smalare filter – vad är det som gäller?” 

 

Ett svar som kom kan läsas nedan och jag tror det ger en rätt bra bild av vad det handlar om! 
 

 
 

Kjell, SM5CZQ 

 
 

 



 

Triple Play 
 

Kör alla stater i USA på CW, Phone och Digitala moder – allt verifierat på Logbook of the World – kan det vara 

något? 

 

Det kan man ju undra. Åtminstone gjorde jag det när ARRL lanserade detta diplom som heter WAS Triple Play. 

Efter att ha funderat på saken ett tag lade jag det hela på hyllan. Det finns annat att göra och framtiden fick väl 

visa vad som kan hända. Men så småningom började det fylla på med QSL i LoTW utan att jag gjorde några 

större ansträngningar. Så kom då den tid då det började krävas litet mer arbete, Dakotas North och South, 

Mississippi – ja litet här och där västerut. Det slutade med en envis en – Wyoming Phone. Men den 30 oktober 

2014 var det klart, W1AW/7 var i loggen. Sedan var det bara att göra ansökan och diplomet syns här nedan. 

 

Kjell, SM5CZQ 

 
 

Antennproblem? -ingen plats-får inte-kan inte, (vill inte)… 
 
OK, inga problem. Bara att surfa in här:    http://hs4.hamsphere.com/ 
 
Du kan hyra den här den här transceivern för bara EUR 30 per år. Bygg din egen station och sätt 
igång och kör världen! Mer info finns här:   http://hs4.hamsphere.com/info 
 

 
 

Well, eftersom jag för egen del är priviligierad och f.n.  –har plats –får –kan -vill- sätta upp antenner och köra 

världen så är det här inget för mig, men kanske för dig? Man kan prova gratis en månad.   /Kjell, SM5CZQ 

http://hs4.hamsphere.com/
http://hs4.hamsphere.com/info


 

 

 

 

 

 
 

 

 

SM5BDA Silent Key 

 

 

 

Gotlänningen och vår medlem i NSA Lasse, SM5BDA, har avlidit efter en tids 
sjukdom. Lasse hade inte möjlighet att besöka NSA:s månadsmöten de sista 

åren på grund av sin sjukdom. Han var en ivrig jägare av IOTA-kontakter, 
d.v.s. att kontakta så många olika öar som möjligt i enlighet med RSGB:s 

IOTA-diplom, Islands On The Air. Många fina IOTA-QSL kom till Lasse via 
QSL-byrån.  
 

Lasse var med och byggde upp SK5RHE och framför allt  SK5BE:s digipetrar. 
Den ena digipeatern  var placerade i Studsviks vattentorn (DX-länken). Den 

andra var hemma hos Bosse, SM5AXB eller hos Lasse i Stigtomta. Den 
skötte länken mot Sköldinge där Flens gruppen hade ett QTH för digitalt 

samband för radioamatörernas luftburna internet! 
  
Lasse var verksam som datatekniker vid KSU i Studsvik (Kärnkraft Säkerhet 

Utbildning). 
 

 Vila i frid, Lasse! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nyköpings Sändareamatörer 2015-01-15 

 
SM5AQD Håkan Eriksson  740 10  Almunge          
 

SM5AXB Bo Jonsson  611 56  Nyköping          
 

SM5BOF Stig Sandell  611 76  Nävekvarn          
 

SM5CCE Kjell Edvardsson  611 99  Tystberga          
 

SM5CQT Alf Thunström  611 61  Nyköping          
 

SM5CZQ Kjell Fredriksson  646 94  Björnlunda          
 

SM5DNO Gunnar Hedin  613 51  Oxelösund          
 

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 65  Nyköping          
 

SM5RDF Alf Nynäs  611 39  Nyköping          
 

SM5VAK Sören E Karlsson  611 74  Tystberga          
 

SM5XHO Frank Hetzler  611 72  Stigtomta          
 

SM5XQJ Tony Englund  642 60  Malmköping          
 

 Richard Cardnäs  613 35  Oxelösund          
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Godtemplaregården (IOGT) informerar: 
 

Säkerhetsinformation till hyresgäster 

 
Förebyggande åtgärder – se till att: 
  

 Utrymningsvägarna är markerade och upplåsta. 

 Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar eller liknande. 

 Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns. 

 Inte ta in fler personer än vad lokalera är avsedda för, max 120 personer. 

 Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa. 

 Placera ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats. 

 Rökning sker endast utomhus. 

 Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid. 

 Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier, våreldar, m.m. är sökta. 
 
Sakdebegränsande åtgärder vid brand: 
 

 RÄDDA – Utrym lokalen, samlingsplats är garaget. 

 LARMA – Ring SOS telefonnummer 112. Ange plats: 
          Godtemplaregården, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping 
          Telefon 0155-211376. Koordinater 55.93  /  13.5 

 SLÄCK – Andvänd brandsläckare som finns i köket, brandpost i hallen. 
 
Innan ni lämnar lokalen – se till att: 
 

 Levande ljus är släckta. 

 Spisar och hällar är avstängda. 

 Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda. 

 Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade. 
 
Vid frågor under uthyrningen kontakta Carina Ahlberg, telefon 070-4730830. 
  

Klubbsignalen SK5BE 2014 

 Ingen har lånat signalen 2014. 

 Under året har 1 (ett) QSL besvarats. 

 Fortfarande kommer QSL till 7S5BE, 4 (fyra) kort har besvarats, 

samtliga gällande 1998. 

 Loggansvarig -KQS 

 

 

 

 

 

 



NSA Månadsmöte 2015-01-19. 

 
Nyköping 2015-01-22. 

 

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

 

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

 

1.       Ordföranden Leif KNV hälsade alla välkomna till kvällens möte. 

2.      Mötet underrättades om att vår medlem Lars Nilsson, SM5BDA, har gått bort efter en längre  tids sjukdom. 

         Mötet hedrade Lars med en tyst minut. 

3      Kassören  KSB Benny meddelade status på klubbens ekonomi som kan sägas vara god. Ordföranden 

        frågade om medlemsavgiftens  storlek kan vara oförändrad. Svaret blev ja. 

4.     Ordföranden frågade mötet om årets valkommitte har hört av sig. Det hade den gjort. Den nuvarande 

        medlemslistan lästes upp och kommenterades.  

5.     Kjell CZQ höll ett intressant föredrag om RTTY och andra ”moder” inom digital kommunikation. Han  

       förevisade också ett antal ljudkortsinterface med varierande antal ”moder”. Han berättade även hur han 

       började med digital kommunikation. 

6.    Mötet avslutades med fika med tilltugg samt givande diskussioner.   

 

 

Tf. sekreterare Bo Jonsson –AXB               Ordförande Leif Nordin -KNV 

 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell 

SM5KSB, Benny 

 

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

 

 


