
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

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 . 

Repeatern ligger nere för tillfället. 

 
Stopp-datum till Vårnumret är 2019-04-01   

 

Mötesdagar 2019 

18/2 (årsmöte), 18/3, 15/4  

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 helst hälsar jag alla välkomna till årsmötet! 

 
73 de SM5KNV Leif 
 

 

 

!!! ÅRSMÖTE I NSA 18 februari 2019 !!!!  
 

 

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:     Alla medlemmar i NSA. 
När är årsmötet:     Måndagen den 18:e februari 2019, 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 2019 Årgång 60  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 18 februari 2019. 
 

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 2020. 

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 2019  

 
Ordförande, omval: SM5RDF, Alf  Kassör, omval: SM5KSB, 

Benny 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Styr. suppleant:  omval SM5CQT, Alf 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Redaktör, omval: Leif SM5KNV  

Revisorssuppleant : omval SM5DNO, Gunnar  

Valberedning:   -KQS, Sören samt 

SM5CZQ, Kjell 

 

Valkommittén, genom  Sören -KQS och Kjell SM5CZQ  
 

 



                           NSA Månadsmöte 2018-09-17.  

   Nyköping 2018-09-20 
 
Plats: IOGT-lokalen V:a Trädgårdsgatan 2 (högra annexhuset), Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
1. Ordföranden Alf hälsade alla välkomna till höstens första möte. Vi tar dagordningen efter mötets 

önskemål tyckte Alf. Så det blev som följer. 
 
2. Vår tidning BREAK-IN diskuterades. Bland annat info om modulationssättet FT8call. Ett helautomatiskt 

kommunikationssätt som kan köras i stort sätt utan "operatör". Vidare vad man kunde se på hemsidan 
"flightradar24.com" och mycket annat. 

 
3. Bosse AXB meddelade att han kvitterat ut en nyckel till vår möteslokal i IOGT-huset. Då vi lämnar 

lokalen måste vi se till att låsa ordentligt efter oss när vi lämnar huset. 
 
4. Möteslokalen. Det verkar som läget klarnat en hel del vad beträffar möteslokalen. Vi får använda 

lokalen för våra planerade möten hela detta år. Med stor säkerhet även nästa år. Detta enligt IOGT-s 
kassör. 

 
5a. NSA-s inventarier diskuterades. Klubben har en IC-730 som förvaras hos kassören Benny KSB. Skall vi 

sälja den, undrade Benny? Ordföranden Alf ställde frågan och möte beslöt att så skulle ske. Mötet 
frågade Kjell CCE om han kunde åta sig försäljningen. Det åtog han sig. 

 
5b. Det beslöts att NSA bör uppdatera materialförteckningen inför nästa möte. Rota i era förråd och kom 

med info till nästa möte!  
 
5c. Följande info kom från olika medlemmar:  

Leif KNV har mycket dokumentation om NSA. Bosse AXB har 3 dipoler till repeatern samt elektroniken 
plus diverse kablage. Han har även en del dokumentation. Alf RDF har repeaterns kaviteter. Det fanns 
lite antenner hos AXB och KSB för kortvåg som bör noteras. 

 
6. Bosse AXB informerade om FRO. Då Erik DRW varit i USA i flera månader och nyligen hemkommen (i 

mitten av september) har det inte hänt så mycket. Just nu fins ett par lämpliga lokaler att undersöka. 
 
7. Alf RDF informerade om att Norrköpings Radioamatörer har sin årliga radiomässa i Himmelstalund den 

6 oktober. De öppnar kl 10.00. Inträdesavgift 40 kronor. 
 
8. Alf frågade om det fanns flera saker att diskutera? Det fans det inte varför han avslutade mötet och 

tycket vi skulle ta fram fikat. 
 
 
 
....................................................   ................................................. 
Sekreterare SM5AXB Bo Jonsson.   Ordförande SM5RDF Alf Nynäs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 
 
 
 

         NSA Månadsmöte 2018-10-15   

  Nyköping 2018-10-21. 
 
Plats: IOGT-lokalen V:a Trädgårdsgatan 2 (högra annexhuset), Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CZQ Kjell, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf. 
 
1. Vår ordförande Alf hälsade alla välkomna till mötet. Alf nämnde några punkter han ville ta upp och 

sedan fyller vi på enligt mötets önskemål. 
 
2. Kommunikationsprotokollet FT8call ändrar namn till JS8call, efter upphovsmännens namn så att deras 

namn ingår i protokollnamnet. CZQ Kjell har provat och kört protokollen. Diskuterades om tjänsternas 
"körsätt" och erfarenheter. 

 
3. Inventarielistan diskuterades. Ingen hade hittat den gamla listan. Vi får upprätta en ny dito. Leif KNV 

meddelade att han hade in- och utgående QSL för SK5DS dvs Diplom Sverige. Han hade även dito för 
SK5BE, dvs. klubbstationen. Sökandet efter gamla materiallistan och material fortsätter. 

 
4.  Vår klubbstation IC730 med nätaggregat, mikrofon och kablage förevisades. Vår kassör Benny KSB 

visade upp riggen och de delar som ingår vid försäljningen. Kjell CCE tar hand om försäljningen via 
"nätet". 

 
5. Julfesten diskuterades. Datum fastställdes till den 3/12 kl 18.00. Alf RDF fixar lämpligt näringsställe. 

Den 19/11 har vi nästa möte och då presenteras mer information. 
 
6. Leif KNV får ordet. Han informerade om att på SSA-s hemsida (medlemsforum)  presenteras ett 

nytt regelverk för effektklasser mm. Om detta var det få som hade kunskap. Leif KNV och Kjell CZQ 
hade ansökt och beviljats den högre effektklassen. 

 
(Dagen efter vårt möte dök QTC upp i brevlådan. Där fanns en ledare om detta, som inte gav så 
mycket.) 

 
 
7. Vi avrundar mötet enligt Alf RDF och ägnar oss åt lite småprat medan vi intar fika.  
 
 
Under fikat demonstrerad Alf RDF appen "Alfred" som med hjälp av två mobiltelefoner kan bli en portabel 
backkamera. Kul användning, dock med en liten fördröjning.  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sekret. Bo Jonsson SM5AXB   Ordförande Alf Nynäs SM5RDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



93-year-old WWII veteran still taps out Morse code 

 
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/merle-taylor-morse-code-remembrance-day-1.3846368 

Merle Taylor, VE1VCI är 93 år och fortfarande aktiv på CW! Läs och hör om henne. Du 

kommer att känna glädjen med att själv kunna telegrafi. Kjell, SM5CZQ 

 

Putting up antennas California Style 

                
 

Jag kan inte undanhålla dessa tips och idéer när det gäller att sätta upp en dipol på huset. Här 

finner du har man ska och inte ska gå tillväga när man bara måste upp på taket. Men order är 

order och skall som bekant åtlydas. Mycket nöje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY21NzOvDWw 

 

Kjell, SM5CZQ 
 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/merle-taylor-morse-code-remembrance-day-1.3846368
https://www.youtube.com/watch?v=vY21NzOvDWw


Äntligen – kör alla postnummer 
 
Det här har ju alla väntat på. Efter att kört slut på alla kyrktuppar, insjöar, kommuner,  olika 
skyddsobjekt,  ja, jag vet inte allt, så har vi bara längtat efter något nytt. Här kommer det – 
alla postnummer! Äntligen, eller hur? Men vi i NSA, som vill mera än de här nedan, vi utökar 
givetvis det hela att gälla alla band. Så vem av oss kommer först till det stora priset  Worked 
all postcodes – Worldwide  - All bands ?  Kan vi räkna med att redaktören håller en löpande 
lista över våra framgångar ständigt uppdaterad på nätet?  I NSA tar vi givetvis inget för givet 
utan endast direkt-QSL för alla kontakter gäller, så ladda upp med USD att skicka med när du 
beställer QSL-kort. Och du, ett tips, kör gärna FT-8 för då kan du genomföra alla QSO helt 
automatiskt! Ett ENTER på morgonen och kontakterna datorerna emellan ligger klara på 
kvällen. Redaktören kan intyga att det är fullt möjligt.  Sen är det bara att skriva ut adresserna 
från QRZ.COM och posta.  
 

 
 

Detta diplom har annonserats på www.moonraker.eu av G0WTZ och är helt autentiskt. 
 

Kjell, SM5CZQ 
 

 

 

 

 

 



2300 V – test av skruvmejselhandtagets isolering…   Observera handens 
stadiga anläggande mot jord liksom mejselns jordning som extra säkerhet!  
Huuvvaa... 

 

      
 
Kjell, SM5CZQ, som dock inte brukar göra så här, undrar om vederbörande är SK 

 

 

 

Publicerat 15 januri 2018 och lycka till! 

 

Kjell, SM5CZQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NSA månadsmöte 2018-11-19.    

  Nyköping 2018-11-21. 
 
Plats: IOGT-lokalen, V:a Trädgårdsgatan 2 (högra annexhuset), Nyköping. 
Närvarande: AXB Bosse, CCE Kjell, CQT Alf, KNV Leif, KSB Benny, RDF Alf, Sören VAK. 
 
 
1. Alf, vår ordförande, hälsade alla närvarande välkomna. Utöver de två punkter han själv  hade på 

dagordningen efterlyste han flera. Dessa tar vi efter hand. 
 
2. Alf tog upp Julfesten. Den sker på Crazy Cow den 2018-12-03 med start klockan 18.00. Om någon vill 

anmäla sig vid mötet så går det bra. Följande personer anmälde sig under mötet:  
 CCE och Kerstin, RDF med fru NWD, AXB, KSB, CQT och KNV. 
 
3. Kjell CCE meddelade att han har sålt klubbens tranceiver, i enlighet med föregående 
 mötesprotokoll. Den inbringade 2.500 kr minus avgift på 10 % samt fraktkostnader. 
 Resterande belopp överfördes till kassören Benny KSB. Ett bra kassatillskott! 
 
4. Bosse AXB informerade att inget nytt inträffat på repeaterfronten eller hos FRO. Leif KNV påpekade att 

SM5HIH, Göran Blumental, har gått ur tiden. Göran var den som ansvarade för repeatern i Flen. 
 
5. Mötet tyckte vi skulle hyra denna lokal vi sitter i även under vårterminen 2019. Sekreteraren har redan 

förbokat lokalen, men skall ta upp frågan igen så inget har förändrats pga ombyggnader i fastigheten. 
  
6. Ordföranden frågade om det fanns något ytterligare att ta upp på mötet. Det fanns det inte, så han 

avslutade mötet och tycke det var dags för fika och småprat. 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Sekreterare: Bo Jonsson SM5AXB  Ordförande: Alf Nynäs SM5RDF  
 
 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell  

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

 


