
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

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  

Repeatern ligger nere tills vidare. 

 
Stopp-datum till Vårnumret är 2021-04-01   

 

Mötesdagar 2020 

Preliminärt datum 2021-05-17.  

Hej!  
Hoppas att läget med Covid-19 lugnat ner sig så att vi kan träffas den 17/5 (Syttende mai !). 

 
73 de SM5KNV Leif 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Så kallad radio-humor! 

 

 

 

 

Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer                                                                                               

  

       ------------------   Vinternumret 2021 Årgång 62  ------------------- 
 

http://www.qsl.net/sk5be


 

På grund av den fortsatta Covid-19 pandemin har NSA:s styrelse beslutat att årets 

årsmöte ska genomföras via mejl. Årsmöteshandlingarna skickas till medlemmarna via 

mejl. 

 

Förslag till Dagordning till Ordinarie Årsmöte för  

Nyköpings Sändare Amatörer 

Den 7 mars 2021. 
 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av funktionärer för årsmötet. 

a    Val av ordförande för årsmötet.       Kan Alf SM5RDF väljas?   

b    Val av sekreterare för årsmötet.       Kan Bosse SM5AXB väljas?  

c    Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare.      Kan Alf SM5CQT väljas? 

 

3. Justering av röstlängd. Då inga medlemmar är fysiskt närvarande fastställs röstlängden av de          

inkomna rösterna från medlemmarna. 

4. Fastställande av dagordning. Kan dagordningen godkännas?  

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. Är mötet stadgeenligt utlyst? 

6. Framläggande av verksamhetsberättelsen.  

a    Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen. Kan berättelsen godkännas? 

7. Framläggande kassaberättelsen. 

a    Frågan om godkännande av kassaberättelsen. Kan kassaberättelsen godkännas? 

 8. Framläggande av revisionsberättelse. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året. Lämnas ansvarsfrihet?  

10. Propositioner. Inga finns. 

11. Motioner. Inga finns.  

12. Val för nästkommande verksamhetsår. 

a   Val av ordförande. Kan Alf SM5RDF väljas?  

b   Val av antalet ledamöter i styrelsen. Kan 3 ledamöter väljas?  

c   Val av styrelseledamöter. Kan Bosse SM5AXB, Gunnar SM5DNO 

     och Leif   SM5KNV väljas?  

d   Val av antalet suppleanter i styrelsen. Kan 2 st suppleanter väljas? 

e    Val av styrelsesuppleanter. Kan Alf SM5CQT och Daniel SA5DFR väljas? 

f    Val av revisor. Kan Kjell SM5CCE väljas?  

g    Val av revisorssuppleant. Vakant.   

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

en är sammankallande. Vakant.  

14. Fastställande av medlemsavgift för år 2022. 

Styrelsens förslag: Ingen avgift p.g.a. få möten p.g.a. Covid-19. Godkänns? 

15. Övriga frågor. 

16. Mötet avslutas. 
 

 

Valkommitténs förslag till funktionärer inom NSA 2021  

 
Ordförande, omval: SM5RDF, Alf  Styrelseledamot nyval: SM5DNO, Gunnar 

Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Styrelseledamot, omval: SM5KNV, Leif 

Styr. suppleant:  omval SM5CQT, Alf Styr. suppleant: nyval SA5DFR, Daniel 

Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Revisorssuppleant : Vakant 

 Valkommitté: Vakant  

Valkommittén i januari 2021 
                     



  

 

NSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020. 

 

Under detta år har NSA bara haft 2 månadsmöten, ett årsmöte och ett konstituerande möte. 

Det möte som skulle ske i mars månad ställdes in via mail och telefonkedja till medlemmarna. 

Anledningen var den begynnande pandemin Covid-19. Det blev inskränkningar över hela 

landet beroende på pandemin. 

 

Vår tidning Break-In har dock inte drabbats av Covid-19. Den har utkommit med sedvanliga 

nummer under året. En del nummer har varit riktigt fullmatade. Se även NSA-s hemsida. 

 

NSA meddelade IOGT om att vi inte kommer att hyra lokalen mer under detta år. Vi bad att 

få återkomma när smittorisken avtagit och då på samma hyresvillkor. 

 

Vår kassör Gunnar DNO tyckte att det var dags för en” lättsam sommarträff” utomhus. Han 

inbjöd NSA-s medlemmar till sin bostad på Jogersö den 29/7. Fem medlemmar dök upp med 

medhavd fika och diverse radioprylar med tillbehör. Dessa demonstrerades och provades ute i 

det fria. En lätt åskskur rensade luften under tiden vi fikade. En mycket trevlig tillställning.  

 

QSL-distributionen har in stort sätt avbrutits enligt vår QSL-ansvarige Kjell, SM5CZQ. I 

december månad meddelade Kjell att verksamheten börjar röra på sig igen. QSL-kort kan 

hämtas hos SM5AXB som kommer att skicka mail till berörda. 

 

Inför kommande år beslöt styrelsen för NSA att förboka ett möte den 17 maj 2021 kl 19.00 i 

den vanliga lokalen. Om hög smittorisk fortfarande förelåg skall mötet avbokas. Det godtogs 

av IOGT. Vi blev informerade om att lokalföreningen i Nyköping ej längre äger fastigheterna. 

Ägare är ett fastighetsbolag som bildats av IOGT/NTO centralt. 

 

NSA styrelse har beslutat att ingen medlemsavgift skall tas ut för år 2021. Detta på grund av 

pandemins framfart som hindrat verksamheten.  

 

NSA sekreterare Bo Jonsson, SM5AXB. 
 

 

Klubbsignalen SK5BE åren 2018-2020 

 

1 (ett) QSL-kort har besvarats via SSA. 

 

Signalen har inte varit i luften vid någon klubbaktivitet. 

 

SK5BE har däremot hörts på 432 MHz vid några av de månatliga NAC, Nordic Activity Contest, då 

undertecknad använt callet på cw samt ssb. 

Log har skickats efter samtliga 8 tillfällen. 

Resultaten har publicerats i QTC samt ssa.se. Bästa placering blev plats 23 av 58 inskickade loggar, 

november 2020. 

Totalt 100 QSO, motstationer i DL LA OH OZ SM SP. 

Bästa distans 609 km, DL3LAB på ssb via airplanescatter. 

Effekt som högst 70 W, oftast 35 - 50 Watt. Antenn 17 el 3 meter över mark. 

Varken chat eller dx-cluster har använts, däremot hörlurar, penna och papper. Alltså "clssic style" även 

om alla tävlar i samma klass.  

Logansvarig SK5BE Sören KQS 



 

Militär radio sommaren 1963 
av Bosse SM5AXB 

 

 

 

Som plutonchef blev vi utbildade på mobila radiostationer monterade i Volvo Viking lastbilar. 

De kallades för Ra600 (enbart mottagare) och Ra620 som även hade sändare av olika slag. Vi 

hade fjärrskriftsutrustning, radiolänk samt vanlig telefon ombord. Det var bara att jacka in på 

lämpliga ställen där vi drog fram. I installationen ingick en motor från VW som drev en 

generator på ca 10 KW så vi kunde ha det mesta igång medan vi förflyttade oss.  

 

 

 

 

 



Det fanns också en extra hemlig utrustning ombord, en krypteringsmaskin! Antennfrågan 

under förflyttning var ett kapitel för sig!  Vi hade även ett ställverk ombord på bilarna där vi 

kunde ta emot allt från 220 VAC till 380 VAC, enfas eller trefas.  Vi var några gånger till 

Älvkarleby och Gävle  och upprättade samband. 

När 4:e kompaniet var på manöver på I 14 i Gävle fick vi använda en av sändarbussarna för 

att köra amatörradio under en söndag. Vi använde då signalen SL5AB/5 som egentligen 

tillhörde den fasta stationen nere på S1 i Uppsala. Till vår stora tur fick vi kontakt med 

SM5CZQ (Kjell Fredriksson) som tidigare gjort sin värnplikt på S1. Tyvärr dök den ordinarie 

SL5AB upp på 80-metesbandet så vi fick avbryta det hela. Det var nog inte helt enligt 

reglerna att använda utrustningarna på det här viset.  Men kul var det!  

 

Delar av 4:e kompaniet blev kommenderat till Stockholm och Kungliga slottet för att gå 

högvakt. Vi var en busslast, på ca 40 värnpliktiga och 3 befäl, som fick bekanta oss i slottets 

vaktlokaler och andra utrymmen. Det var en helg, dvs en lördag och söndag som vi 

tjänstgjorde. Troligen var det för turisternas skull för det var musikkår och hästar 

inblandade.  Jag tog en del kort som visar hur det gick  till. Korten har jag framkallat själv på 

S1:s fotolabb.                                                                                                             Bosse SM5AXB 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 

 

Gör om det här om du törs! 
 

 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Nostalgi! Minns Ni?! 

NSA:s Field Day 2004 

Den 15-16:e maj hade NSA sin Field Day 2004. För ovanligheten hade 

vi en "riktig" Field Day genom att vi hyrde en stuga ute vid Studsvik. 

Fotograf var Leif SM5KNV 

 

 
NSA:s Field Day QTH 2004, "Myggebo". 

 



 
Ingvar AJI, Frank XHO, Peter PUA, Kjell CZQ och Micke PII står beredda 

inför dagens Field Day. 
 

 
Hur ska det här gå då? Kjell CZQ och Frank XHO funderar. 

 



 
Jag tror att den här skruven ska sitta där...... 

Kjell CZQ studerar, Peter PUA och Frank XHO skruvar. 
 

 
Här någonstans ska nog antennen sitta. 
Tony XQJ och Bosse AXB i antenntagen. 

 



 
Benny KSB ägnar sig åt antennfiske. Nappar det? 

 

 
Tony XQJ och Bosse AXB har fått napp. 

 



 
Frank XHO fixar batteripacken på sin MFJ QRP-stapel. 

 

 
Kjell CZQ försöker få till det. 

 



 
Det sägs ju att amatörradio förbrödrar. Här i dubbel bemärkelse! 

Micke PII och Peter PUA i samarbete. 
 

 
Frank XHO kämpar vidare med sin QRP-rigg. 

"Monster"-antennen, monterad på en duschpall, i bakgrunden. 
 



 
Alla som gillar Field Day räcker upp en hand! 

Kjell CCE visar tydligt vad han tycker. 
 

 
Ska det verkligen vara så här? 

Benny KSB studerar Peters PUA förehavanden. 
 



 
Frank XHO justerar sin "peanut-whistle station". 

 

 
Om inget annat funkar får jag väl gallerjorda duschpallsantennen i 

grillgallret säger Benny KSB. 
Peter PUA tar ett snedsteg av pur förvåning inför denna innovativa 

lösning... 



 

 
Tony XQJ och Bosse AXB jobbar med en dipol för 17 meter, 

riktad mot de norra stadsdelarna av Tokyo..... . 
 

 
Här var det QRP! Franks XHO MFJ-rigg för 20 och 40 meter. 

 



 
Nu ska vi se.... Da-di-da, betyder det K ??? 

Ingvar AJI funderar vid IC-735:an. 
 

 
Kjell CZQ kör ett DX med Stockholm på KNV:s IC-706 MK II G. 



 

 
Kan det där vara rätt? Gillis GZQ kollar vad Kjell CZQ håller på med. 

 

 
Vi höll oss med lite enklare riggar i år. Här en Ten-Tec Orion. Hmmmm.... 



 

 
Undrar varför Evert BDY ser så nöjd ut? Jovisst ja, han kör ju CW! 

 

 
Kjell CCE rattar budgetriggen Ten-Tec Orion.... 



 
Benny KSB rattar Icom IC-706 Mk II G. 

 

 
Flaskorna tillhör inte Gillis GZQ. Han nöjde sig med en kopp kaffe. 

Han kanske skulle till Säffle….? 



 
Här har vi officersbordet. FRO-arna Ingvar AJI och Tony XQJ 

låter sig väl smaka av de grillade läckerheterna med tillhörande 
potatissallad. 

 

 
Här börjar det andliga mörkret lägga sig! Kan det bero på flaskornas 

innehåll??? 
 



 
Riddarna kring runda bordet! Klas Åstrand, Rune BMJ, Bosse AXB och Sören 

VAK. 
Peter PUA vänder demonstrativt ryggen till. Är det Benny KSB som rotar i 

bakgrunden? 
 

 
Klas Åstrand lyssnar på signaler från yttre rymden (?). Bosse AXB har ätit 

färdigt och Micke PII och broder Peter PUA tycks har gjort detsamma. 
På bordet ligger den välfyllda gästboken. 

 



 
NSA:s ordförande Ingvar, SM5AJI, har trasslat till det för sig. 

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

 

SM5AXB, Bosse 

SM5CZQ, Kjell 

SM5KQS, Sören 

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


