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Klubbinformation
Norrköpings Radioklubb, Box 13015, 600 13 Norrköping

Telefon 011-120780

Besöksadress: Nelinsgatan 24
Signal: Klubbsignal: SK5BN
Hemsida: http://home.bip.net/sk5bn
Packet / BBS
Repeater VHF, kanal RV-48 (R-0)
Repeater UHF, kanal RU- 0

Postgiro 297636-3

Styrelsen:
Ordförande:
V.ordförande:
Sekreterare
Kassör:
Materialförvaltare:
Suppleant

(144.800 MHz) - SK5BN
(145.600 MHz) - SK5RJB
(434.600 MHz) - SK5RWH

.

-TJH, Janne
011-143390 sm5tjh@svessa.se
-FGQ, Janne
011 - 52072 jan.bratt@svt.se
-WYG, Christopher011-346270 frantz@mail.bip.net
-RN, Derek
011-187788 sm5rn@svessa.se
-AWU, Göran
011-317830 sm5awu@svessa.se
-VIL, Robert
011-164411 robbanvil@hotmail.com

Övriga funktionärer:
Bitr. materialförvaltare -RTA, Nils
011-337060
QRZ-redaktör:
-TJH, Janne
011-143390
QRZ-distrubitör:
-OMP, Georgis
011-318458
QSL-ombud:
-MCZ, Sven-Arno 0121-10300
Radiotrafikansvarig: -AZS, Lasse
011-173670
SK5BN föreståndare: -RN, Derek
011-187788
BBS-sysop
-AWU, Göran
011-317830
BBS-sysop, biträdande -FGQ, Janne
011 - 52072
Repeaterfunktionär: -TJH, Janne
011-143390
Avstörningsfunktionär: -DFF, Lennart
011-143088
Klubbmästare:
-CIH, Paul
011-318197

sm5rta@swipnet.se
sm5tjh@svessa.se
sm5omp@telia.com
lars.kostmann@swipnet.se
sm5rn@svessa.se
sm5awu@svessa.se
jan.bratt@svt.se
sm5tjh@svessa.se
sm5dff@home.se
paul.sm5cih@teila.com

__________________________________________________________________________________________________

Månadsmötet 8 Maj

studiebesök på Sveriges Television

Adress: Folkborgsvägen 3, kl.19.00 –senast -vid entrén. Insläpp kollektivt p.g.a. larm på
dörren.
Alltså kl.19.00 - inte en minut senare !
Guidning av Janne-FGQ och Derek-RN.

Välkommen.
Derek-RN
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Ordförande har ordet

Först lite gnäll…
Som den observante läsaren av vår klubbtidning har sett, har tidningen sporadiskt varit
”lite tunn”. Detta beror helt enkelt på att det inte kommer in så många bidrag.
Det som framkommit senaste åren är att medlemmarna önskar fler bidrag till månadsmöten
och tidningen och dessutom större engagemang till aktiviteter.
Jag och styrelsen märker mer och mer att medlemmarna gärna vill ”ha och ha”,
men inte förmår/vill eller inte hinner att ställa upp för att hjälpa sina klubbkamrater genom sin
medverkan i klubben.
Jag hoppas att inte medlemmarna förväntar sig att det är styrelsen som skall göra allt.
Detta går inte utan att det finns funktionärer som är aktiva och ställer upp med tid.
Är det Internet eller familjerna med barn och barnbarn som tar vår tid i anspråk mer nu,
än på början av 90-talet – eller är det fel på oss i styrelsen som Ni har valt ??

Sedan beröm…
Men efter årsskiftet blev blev det lite mer fart på aktiviteterna, så nu kan vi läsa om följande i
denna tidning:
Från förr…
Vår gamle radioamatör Bengt-SM5FJ har skakat fram gamla bilder från förr…
Bygg-kvällar
Vår materialförvaltare har underhållit oss med att på måndagsträffarna ordna bygg-kvällar.
Bl.a. har medlemmarna kommit till lokalen för att bygga den lilla elbuggen. Se vidare sidan 7.
SSA´s årsmöte
SSA´s årsmöte besöktes av några NRK:are, som ställde ut och sålde delbyggsats till elbuggen,
vilket medförde ett ekonomiskt bidrag till klubbens ekonomi.
Kursverksamhet
Våra ”läromästare” AZS, DFF, RN i spetsen har tillsammans dragit igång kursverksamhet på
onsdagar med mål att få medlemmar att kunna ta CEPT-2 certifikat. Eleverna tycker kursen är
bra ! Kul
Fielday med antennexperiment, radiotestkörning utomhus och andra kommande aktiviteter
gör nu att vår tidning nu nog har förutsättning att kunna bli mer ”innehållsrik”.
Hoppas nu att Du som läser dessa rader framöver kan hjälpa till så att klubben INTE
”somnar in”, annars så måste vi nog göra något drastiskt (se nästa sida)
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Klubbens framtid
Med anledning av ovanstående måste vi, trots god ekonomi just nu, tänka oss för ordentligt !

Vad vill Du med medlemskapet i klubben? Är det verkligen så att Du som medlem tycker att
större delen av medlemsavgiften skall gå till kostnader för lokalhyra som endast besöks av ett
15-20-talet medlemmar på månadsmötena. Där emellan är det knappt ett knappt ett 5-tal
personer som oregelbundet besöker klubben mellan månadsmötena, förutom dom som kollar
sina QSL-fack. - Är detta rimligt ?
Fortsätter det låga engagemanget som det har varit i vinter, då är det kanske dags att skaffa en
mycket mindre lokal, och för månadsmöten dela möteslokal med annan förening. Det finns
många bra alternativ, men Du måste tala om vad Du vill med ditt medlemskap. Kom på mötet
den 8 maj som vi har i TV-huset och berätta vad Du vill !
Kan Du inte komma, ring eller E-posta dina spontana synpunkter till mig eller
någon annan i styrelsen. Lite tillspetsat: hör vi ingenting så får vi väl tolka det
som om att Du tycker att framtida lösning av lokalfrågan inte spelar någon roll ?!
Hoppas Du hör av Dig!
Janne-SM5TJH 011-143390

Från förr …
Stations nostalgi
Första QSO't från klubblokalen på Nelinsgatan ägde rum 1947 och inte som man skulle tro
från lokalens början 1945. Det tog tid att rigga antenner och någon station fanns inte heller i
början. Här är en bild från det första QSO från vår klubblokal.

Operatörer är SM5UI Eric Blomgren som hade tagit dit sin station, samt SM5WV-Olle
Eriksson. Orsaken var ett "öppet hus" för att locka till sig nya medlemmar och det blev många
nya medlemmar tack vare det.
Bild och info från SM5FJ

Derek SM5RN
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Hänt sedan sist

Protokoll från Årsmötet 2000-02-07
§1.

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordföranden Janne Hult/SM5TJH och samtliga medlemmar
hälsades välkomna.

§2.

Val av ordförande och sekreterare.
Till mötets ordförande valdes Janne/TJH och till mötets sekreterare valdes
Derek/SM5RN.

§3.

Val av justeringsmän och rösträknare.
Till justeringsmän samt rösträknare
Robert/SM5VIL.

valdes

Sigge/SM5KUX

och

§4.

Utsändningen av kallelsen.
Kallelsen som skickades ut i god tid godkändes av samtliga närvarande.

§5.

Godkännanade av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§6.

Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§7.

Kassörens berättelse.
Ekonomibokslutet från 1999 och budgetförslaget diskuterades. Kassören
menade att ekonomin var stabil men lämnar inte utrymme för några större inköp
under det kommande året. Förslaget om att skicka ut QRZ med e-mail blev
godkänd enbart om man kunde komma överens om att använda scanner och
skicka ut det som en Akrobatfil. Den nya styrelsen får i uppdrag att pröva detta.
Revisorerna presenterade revisionsberättelsen som uppmanade årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 1999.

§8.

Styrelsens ansvar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9.

Stadgeförslaget.
Det nya stadgeförslaget presenterades nu för andra gången. Förslaget om att
styrelsen skulle består av minst tre ledamöter och en suppleant vållade
diskussion. En medlem undrade varför denna punkt i stadgarna behövde ändras.
Ordförande menade att det hade fungerat väl under det gångna året där endast
fyra styrelse- medlemmar hade varit närvarande under mötena och ansåg att
flexibiliteten var viktigt i en klubb av vår storlek. Ibland var problemet att få alla
att kunna träffas en viss kväll ganska stort och det var bra med fyra ledamöter.
Styrelsens förslag godkändes.
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§10.

Val av styrelse.

Styrelseledamöter valdes. Ordförande Janne Hult/SM5TJH - 1 år kvar. Vice
ordförande Jan Bratt/SM5FGQ – 2 år, omval. Kassör Derek Gough/SM5RN –
1år kvar. Sekreterare Christopher Frantz /SM5WYG, nyval. Materialförvaltare
Göran Karlsson/SM5AWU nyval. Suppleant Robert Johansson/SM5VIL
fyllnadsval. 1 år.
§11.

Val av revisorer.
Till revisorer för ett år valdes Henry Sjögren/SM5ADD och Paul
Nykvist/SM5CIH. Till revisor suppleant valdes Lars Kostmann/SM5AZS.

§12.

Tillsättande av valberedning.
Till valberedningens ledamöter valdes Lennart/SM5DFF (sammankallande),
Lasse/SM5GHD, och Andreas/SM5VDU.

§13.

Beslut om medlemsavgiften.
Årsavgiften till år 2001 beräknades av kassören kunna kvarstår på nuvarande
nivå, nämligen kr 300. För stödmedlemmar och medlemmar som är med i annan
klubb eller har långt till Norrköping är avgiften kr 150. Familjemedlem betalar
kr 50. Ungdomar upp till 25 år betalar kr 150.

§14.

Då inga övriga frågor anmäldes förklarade ordföranden mötet avslutad och
tackade de närvarande för deras uppmärksamhet.
Vid protokollet

Justeras

Derek Gough/SM5RN

Sigge Skarsfjell/SM5KUX

Efter årsmötet bjöds på kaffe med bullar och därefter hölls dragning på
BBS lotteriet. Vinnaren blev SM5OMP/Georgios som får en ny lott.
Ordföranden informerade om SSA styrelsemöte som hölls den 5-6/feb i
Stockholm Och därefter företogs val av recipient till SM5BFI’s
vandringspris. Två kandidater hade nominerats för deras arbete med
repeatern, länkarna samt nya förrådet, nämligen SM5AWU Göran och
SM5TJH Janne. Efter förrättat val blev SM5AWU nominerad till
mottagare av vandringspriset.
Mötet avslutades kl. 21.00
SM5RN/Derek
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Enkel el.bugg

med många funktioner
El-buggen som beskrevs i QTC nr 3 har som många nu vet framställts som byggsats och
såldes på loppisen i Eskilstuna och på SSA’s årsmöte i Malmö.
Byggsatsen tillsammans med programmerade PIC-kretsar har sålt ganska bra och för klubben
har intäkterna efter omkostnader blivit omkring 2400 kronor.
Byggsatsen finns fortfarande att köpa och för våra klubbmedlemmar så är givetvis priset
nedsatt något. Programmerade PIC-kretsar finns att köpa också för de som vill bygga eget
enligt QTC 3 och den kostar då 85:-/st. För icke medlemmar är priset för del-byggsatsen
240 kronor inklusive porto. Vid köp av flera satser t.ex. 5 st. är priset 200:-/st.
Buggen är ett lämpligt byggprojekt för klubbar eller grupper som skall ta klass 1 certifikat.
Den har flera minnes-funktioner för t.ex. 64 eller 50 tecken, variabel CW-hastighet mellan 20
– 300 tecken per minut. Den kan ge automatiska contest nummer. Jättebra för månadstester
och kvartalstester.
Ta kontakt med Göran, SM5AWU@svessa.se eller Derek SM5RN@svessa.se och gör Din
beställning.
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SSA´s årsmötet i Malmö, Öresund 2000

SSA´s årsmöte på söndagen den 16 april gick ganska smidigt med inalles 85 medlemmar
närvarande. Ordföranden tackade MARC och SSRA samt Kjell Ekholm SM7TE för en
utomordentligt ordnat årsmöte. Nästa år blir årsmötet i Karlsborg.

SK5BN’s monter

Här ser vi Göran SM5AWU och Janne SM5TJH vid NRK’s monter där vi hade försäljning av
byggsatser till den lilla elbuggen (som flera av NRK´s medlemmar byggt under våren).
Se föregående sida samt tidningen QTC nr 3, sidan 6-8, samt QTC nr 4, sidan29.
Om Du är intresserad av byggsatsen – kontakta Göran-AWU eller Derek-RN.
Vi sålde 13 byggsatser på själva utställningsdagen (lördag), men vi har också sålt och
levererat PIC-kretsar och byggsatser före årsmöteshelgen i Malmö, till och med till utlandet.
Flera förfrågningar kommer på E-post eller per post så gott som dagligen.
Derek-RN
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Besök på SK7MW
Då jag var i Malmö på årsmötet blev jag (5RN) inbjuden att besöka stationen SK7MW som
har kört tisdags-testerna med stort framgång. Stationen ligger i Maglarp ungefär 200m väster
om E6 mot Trelleborg.
Sveriges första vindkraftverk
Stationen ligger på den plats där Sveriges första vindkraftverk har funnits på en höjd med
utsikt över havet mot Danmark i södra Öresund. Vindkraftverket är nedmonterat och är borta
men stationshuset är kvar och där man förut mätte bidraget till elnätet och övervakade
vindkraftverkets funktion, där har man stationen för SK7MW.
Huset är mycket gediget byggd med datagolv under hela huset vilket ger goda möjligheter att
anlägga kablar både ut och in till byggnaden.
Masterna
Vid sidan om finns en fackverksmast 30m hög med Yaesu rotor i botten och en axel hela
vägen upp till antennfarmen som då består av stackad 15 el 2m yagi antenner samt antenner
för 70cm.
På andra gaveln av byggnaden finns en mast som är hissbar och fällbar och som idag inte har
några antenner.

Här ser vi Anders SM7WGG vid SK7MW’s station.

Schacket
I ett av rummen finns ett reellt tilltaget slutsteg för 2m med fläktkylning. Operatörsplatsen
består av dator med Taclogg-program, rotormanöver samt riggen är en ICOM-station med
headset och manipulator. En fot-switch finns under bordet för snabba växlingar mellan
sändning och mottagning. I byggnaden finns också ett pentry samt ett rum för avkoppling
med soffa och länsstolar. Man kan inte annat än avundas dessa killar som med entusiasm har
byggd upp stationen från grunden. Masten t.ex. bärs upp av ett fundament som består av 3
kubikmeter betong. Grabbarna har själva gjort allt arbete i samband med stationen.
Byggnaden hyrs av Trelleborgs kommun.
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Kommande aktiviteter
NRK FIELDDAY i Norrköping, Abborreberg den 20-21 maj
med antenn- och portabeltester
Efter några år i träda skall vi försöka att ställa till med Fieldday igen, denna gång har vi valt
att använda oss av ett stycke Norrköpings natur vid vattnet, nämligen Aborreberg.
Helgen den 20 – 21 maj skall vi träffas och under gemytliga former på lördagen sätta upp
antenner, köra den nya portabeltesten på VHF, spela spel, grilla korv och umgås, gå en
tipspromenad (med priser) och för de som vill kan vi övernatta i en av oss inhyrd stuga.
Under söndagen blir det den sedvanliga portabeltesten på kortvåg. Anmäl till styrelsen om Du
tänker komma (över dagen eller natten) så att vi kan förbereda aktiviteterna.

NRK FIELDDAY ute på någon ö i augusti, med fyraktivitet- och
portabeltest.
Förra årets lyckade ”fyraktivitet” och portabeltest på ön Hävringe, tänkte vi återupprepa
helgen 19-20 augusti på Häradskär eller Hävringe. Reservera helgen redan nu.

Övriga aktiviteter:
Alla tider är lokal tid;
2000-05-02 Ti 1900-2300
2000-05-06---07 Lö-Sö
2000-05-07 Sö 1300-1400
2000-05-07 Sö 1430-1530
2000-05-08 Må 1900
2000-05-09 Ti 1900-2300
2000-05-13 Lö 2000-2400
2000-05-14 Sö 0800-1200
2000-05-14 Sö 1600-1815
2000-05-16 Ti 1900-2300

VHF-test
VHF, SSA´s Nordiska 24 timmars test
HF SL-testen (CW)
HF SL-testen (SSB)
Studiebesök på TV, se sidan 1 och
UHF-test
VHF, SM-OH landskamp (CW)
VHF, SM-OH landskamp (Foni)
HF, SSA´s månadstest (CW/SSB)
SHF-test

2000-05-20---21 Lö-Sö
2000-05-20 Lö 1400-1700
2000-05-21 Sö 0800-1200
2000-05-21 Sö 0900-1300

Fieldays Abborreberg, Norrköping;
VHF portabel-test
VHF, SM-OH test
HF, SSA´s portabel-test (CW)

2000-05-23 Ti 1900-2300 6m test
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2000-06-03---04
2000-06-05 Må
2000-06-06 Ti
2000-06-13 Ti
2000-06-18 Sö
2000-06-18 Sö
2000-06-18 Sö
2000-06-20 Ti
2000-06-22---25
2000-06-27 Ti

1600-1600 6m tester
1900
NRK månadsmöte
1900-2300 VHF-test
1900-2300 UHF-test
1000-1300 VHF, kvartalstest 2
1100-1400 VHF, RSGB´s QRP-test
1600-1815 HF, SSA´s månadstest (SSB/CW)
1900-2300 SHF-test
Friedrichshafen-mässan
1900-2300 6m test

2000-07-04
2000-07-11
2000-07-16
2000-07-18
2000-07-25
2000-07-29
2000-07-30

Ti
Ti
Sö
Ti
Ti
Lö
Sö

1900-2300
1900-2300
1600-1815
1900-2300
1900-2300
0900-1200
0900-1200

2000-08-01 Ti
2000-08-05 Lö
2000-08-06 Sö
2000-08-07 Må
2000-08-08 Ti
2000-08-13 Sö
2000-08-15 Ti
2000-08-19---20
2000-08-19 Lö
2000-08-20 Sö
2000-08-22 Ti

1900-2300
0900-1200
0900-1200
1900
1900-2300
1600-1815
1900-2300

VHF-test
UHF-test
HF, SSA´s månadstest (CW/SSB)
SHF-test
6m test
VHF, NSA församlingstest (CW/FM)
VHF, NSA församlingstest (SSB)

VHF-test
HF, NSA församlingstest CW
HF, NSA församlingstest SSB
Upptakts-träff hemma hos…
UHF-test
HF, SSA´s månadstest (SSB/CW)
SHF-test
Field-days, Fyraktivitet portabeltester mm
1400-1700 VHF portabel-test
0900-1300 HF, SSA´s portabeltest
1900-2300 6m test
TJH + RN

Ny rolig teknik ?
Intelligenta overaller som larmar SOS och mäter pulsen är det senaste i fritidskläder.
Ingrid Carlberg for till Finland för att se hur klädtillverkaren Reima lanserade sin nya
produkt.
Du som har tillgång till Internet kan se reportaget på:
http://www.dn.se/DNet/dyn/Crosslink.dyn/f,overall.html/d,408/a,115855
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Köpes:
Mobil-scanner 12 volt. Frekvensområde 25 - 1300 MHz köpes ring kvällstid till
Fredrik 0707 193508

Säljes:
Elbugg med minnen, grund-byggsats, även lämplig för QRP-stationer. Se sidan 7
Göran-SM5AWU tel. 011-317830

Antennmast, modell-försvarets höj- och sänkbara
Christopher-SM5WYG 011-342670 070-3465413

15 m Vårgårdamast med bl.a. antenner för 2m och 70 cm säljes på rot !
SM5CTV-Lasse 011-142692

Kommersiella annonsplats
FT-100 Allmode, HF+6m+2m+70cm (ny, storlek som en bilradio)
DSP, Sat. mm 100 W/50W/25W
(byte kan tagas)
Transverter (byggsats) för 2 m och 6 m 20-25w ut (begär vår byggkatalog)
Slutsteg för VHF, UHF, SHF
PreAmp
TELE-15 den nya fällbar masten (typ Wersatower)
Antenner; HF, 6m, 2m, 70cm (begär vår katalog)
VÅRGÅRDA RADIO 0322-620500
___________________________________________________________________________
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NRK´s medlemmars E-postadresser
Här kommer en uppdaterad lista på medlemmar som har E-postadress.
I medlems-förteckningen på sista sidan är dessa @-markerade.
Du som har E-postadress: V.g. sänd ett meddelande till: sm5tjh@svessa.se
så kommer Du med i nästa lista.
Fetstil = förändringar sedan förra listan
SH5AEH
tobbe-k@algonet.se
SM5AWU
sm5awu@svessa.se
SM5AZS
lars.kostmann@swipnet.se
SM5CBC
sm5cbc.einar@swipnet.se
SM5CIH
paul.sm5cih@telia.com
SM5CTV
lglans@bahnhof.se
SM5CYQ
sm5cyq@inspectrum.se
SM5DFF
sm5dff@home.se
SM5FGQ
jan.bratt@svt.se
SM6FUD
sales@vargardaradio.se
SM5GHD - arbetet:
larso.johansson@sjofartsverket.se
- " - - bostad:
sm5ghd@swipnet.se
SM5GQV
lars.wiik@telia.com
SM5HIP
5hip@mail.bip.net
SM5HL - arbetet
hakan.lindley@sjofartsverket.se
- " - - bostad
sm5hl@telia.com
SM5KUX
ska@algonet.se
SM5OMP
sm5omp@telia.com
SM5RN
sm5rn@svessa.se
SM5RTA
sm5rta@swipnet.se
SM5RVH
robert.v.hellberg@telia.se
SM5SHQ
olofsm5shq@swipnet.se
SM5TJH
-arbetet
jan.hult@sjofartsverket.se
- “
-bostad
sm5tjh@svessa.se
SM5TSW
sven.waginder@swipnet.se
SM5UBH
sm5ubh@swipnet.se
SM5VDU
andki234@student.liu.se
SM5VIL
robbanvil@hotmail.com
SM5WYG
frantz@mail.bip.net
SM5XAV
sm5xav@telia.com
___________________________________________________________________________
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