
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 
I REDAKTIONEN: 
Redaktör:  SM5KNV Leif   0761 460211 
e-mail red.:      leif#leif-nordin.se     
  
Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif  
Hemsida: www.qsl.net/sk5be 
email:       sk5be#ssa.se 
Byt ut # mot @ i email-adressen                                                                                                                      

Postadress: NSA, c/o Bo Jonsson, Granvägen 27, 611 56 Nyköping   
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 RV60,  
d.v.s. 145.150 MHz  in och 145.750 MHz  ut.  Öppnas med 1750-ton . 

 
Stopp-datum till Vårnumret är 2017-04-01   

 

Mötesdagar 2017 

16/1, 20/2 (Årsmöte), 20/3, 24/4  och ??/5. 

Hej!  
 

Det är dags för årsmöte i NSA igen! Vore trevligt att se några fler på mötet än bara den ”vanliga” 
kärntruppen. Du behöver inte riskera att bli vald till något då det redan finns frivilliga till alla 

förtroendeposter. I vilket fall som helt hälsar jag alla välkomna till årsmötet! 
 

73 de SM5KNV Leif 

 

 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 20 februari 2017 !!!!  
 

 

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

Inbjudan: 
Till vad:                 Nyköpings Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 

Vilka är kallade:     Just dig skulle vara mycket trevligt att se där. 
När är årsmötet:     Måndagen den 20:e februari 2017, kl. 19.00. 
Var någonstans:      IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping. 

                               Annexet direkt vid infarten, till höger.   

                               

Välkommen! 

 

NSA:s styrelse  

 

 

 

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vinternumret 2017 Årgång 58  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


 

 

Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 20 februari 2017. 
 

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 revisorssuppleant.  

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

styrelsen, varav en är sammankallande. 

14 Fastställande av medlemsavgift för år 2018. 

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 2017  

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

Benny 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Styrelseledamot: omval: SM5RDF, Alf 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Styr. suppleant:  omval SM5CQT, Alf 

Revisorssuppleant : nyval SM5DNO, Gunnar  

  

Valberedning:   -KQS, Sören  

Valkommittén, genom  Sören -KQS  



 

 

 

NSA månadsmöte 2017-01-16   Nyköping 2017-01-19   

 

Plats: IOGT-lokalen, annexhuset, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. 

Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, KNV Leif, KSB Benny, OAU Lasse, RDF Alf, VAK Sören. 

 

1. Ordförande Leif öppnade årets första möte med att hälsa alla hjärtlig välkomna och då speciellt 

gästen Lasse OAU. Leif ville att alla skulle presentera sig  och så skedde. 

 Vår gäst SM3OAU heter Lars Grip och kommer från Sundsvall där han arbetat på lokalradion. 

Han har haft licens sedan mitten av 1980-talet och kör gärna DX och är ibland i farten  som 

”radio mobil”. Han är pensionär och när barnen var utflugna ville familjen bo lite mer centralt 

och då blev det Oxelösund!  Leif tackade alla för informationen och tillade att han hade lite 

lokalkunskap i trakterna runt Sundsvall! 

 

2. Ordföranden frågade hur det gick med QTC och biblioteket? Benny svarade att med lite 

”adressbekymmer” så befinner sig NSA-s exemplar av QTC numera i bibliotekets tidskriftsrum. 

Det vill säga det läsrum som vetter mot  Hospitalsgatan, där det även finns datorer mm. för 

släktforskning. 

 

3 Ordföranden frågade om kommande beslut om medlemsavgiften. Benny kollade i räkenskaperna 

och i prognosen och menade att NSA kan ha oförändrad årsavgift, dvs. 200 kronor. 

Vi har ju bytt möteslokal och erhållit ett lägre pris, 300 kr  mot tidigare 400 kr. Lokalen anses 

även trevligare än den tidigare. Benny nämnde att  Postgirot nu är avslutat och att årsavgiften 

skall sättas in på NSA-s konto i SEB, 5345 33 306 41.  

 

4. Ordföranden lämnade ordet fritt. Alf RDF visade då upp den Finländska motsvarigheten till den 

svenska QTC, dvs RADIOAMATÖÖRI. Alf påpekade att Finland firar 100 år som republik i år. 

Finland fick alltså självstyre år 1917 och slapp ryskt herravälde. Radioklubbarna i Finland har 

skaffat sig en specialsignal, OF100FI för att fira jubileet. Endast klubbar får använda sig av 

signalen. Man får boka en begränsad tid mellan januari och oktober år 2017. 

 Bosse AXB och Alf RDF informerade om repeater SK5BE/R. Just nu renoveras och trimmas 

kaviteter och kablage för att få allt i prima skick. Tidvis är repeatern avstängd under 

renoveringsarbetet. Informerades om att den nya antennmasten är på plats, stående mot en 

husvägg samt delvis stagad. Alla antennkablar är anslutna men ej inkopplade på respektive 

utrustning. Kabeldragning kvarstår. Vår nya antenn består av två stackade vikta dipoler. Årets 

tidplanen är ”vid”,  startar när våren inträder och slutar när hösten slutar!  

 

5. Ordföranden tackade för all information och att vi ses på årsmötet i februari. Han förklarade 

mötet avslutat och att vidare diskussioner sker i samband med fikat.  

 

 

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

 Sekreterare Bo Jonsson, SM5AXB Ordförande Leif Nordin, SM5KNV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kallt i Ludgo 

 

                Frusna antenner                                2 el. yagi för 30 meter fryser också! 

  

  

Några intressanta länkar 
 

http://hamnews.dzv.se/  lite allmänt 

 

http://sdr.hu/     

trevliga SDR mottagare i världen bla http://kiwisdr.sk3w.se:8073/ 

 

http://www.dxzone.com/dx8952/k9ya-telegraph.html 

där man kan prenumerera på månadsbrev gratis. 

 

Länkar om OH1TV: 

 

http://www.arrl.org/news/view/the-yasme-foundation-announces-excellence-awards-supporting-grants 

 

hemsida OH1TV 

 

http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/ 

 

mycket aktiv man! Se på alla hans projekt. Projekt 17 kanske intressant? 

 

Alf SM5RDF 

http://hamnews.dzv.se/
http://sdr.hu/
http://kiwisdr.sk3w.se:8073/
http://www.dxzone.com/dx8952/k9ya-telegraph.html
http://www.arrl.org/news/view/the-yasme-foundation-announces-excellence-awards-supporting-grants
http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/


 

Svartfot 
 

Under CQWW RTTY körde jag med mitt contest-call SD5X. Någon roade sig med att använda mitt call för att 

ställa till det för mig. Den första raden och alla röda rader har jag sänt på RTTY. De andra raderna med mitt call 

SD5X har någon annan roat sig med att sända. Fattar inte vitsen med att jäklas med andra. 

 

 
 

/Leif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allan SM5ELF SK 
 
 

 

 
 

 

Min granne och gode vän Allan SM5ELF avled den 27:e januari. Allan växte upp i närheten av Stöde i 
Medelpad. Hans far och farfar arbetade vid SJ, men Allan valde en annan yrkesbana. Teknik låg 
närmare hans intressen. 
 
Allan monterade sönder sin första radioapparat vid 5 års ålder. Till sin mors stora förvåning fick han, 
efter många tårar, ihop den igen. Sedan dess har hans stora intresse varit Radioteknik. 
 
I tonåren flyttade Allan till Stockholm och började sin yrkesverksamma bana som 
spårvagnskonduktör. Han har på ett eller annat sätt arbetat med radio, elektronik och datorer hela 
sitt yrkesverksamma liv. 
Han arbetade som kommunikationstekniker bl.a. som översignalmästare på Lidingöbanan. På  
Stockholms Lokaltrafik arbetade han med det lokala kommunikationsnätet. 



 
Allan var även egen företagare med sin firma RALAB.  
 
Hans dataintresse började på 70-talet när Nordkvist & Berg kom ut med en databyggsats som gick att 
hexadecimal-programmera, sen blev det ytterligare tre hembyggda datorer. 
 
I början av 2000 jobbade han som teknisk chef på Filadelfia i Stockholm under 4 år. 
Där hade han ansvaret för all teknik, från fläktar, brandlarm och låssystem till Ljud, Ljus, Bild, Radio 
och TV-utrustning. Vid egna och externa konserter hade han ansvaret för den tekniska produktionen 
av föreställningen, samt Webb-TV sändningar och CD/DVD redigering och produktion. 
 
Allan fick sin signal SM0ELF 1974 när han bodde i Stockholm. Han körde med sin engelska signal 
M0GZX när han var i England. Allan var medlem i den lokala radioklubben Nyköpings 
Sändareamatörer NSA, samt SSA,  FRO sedan 1963 och NOMIRA där han ofta deltog i deras 
morgonring. 
 
Allan avled efter en tids sjukdom på ett sjukhus i England. Allan blev 73 år gammal. 
 
Vila i frid, Allan! 
 
Leif  
 

 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5RDF, Alf 

 

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

 


