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 QRZ…QRZ…
Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB

Årgång 57. Nummer 3

1. I DETTA NUMMER AV QRZ!

2. Ordförandens spalt

3. NYA SIGNALER I KLUBBEN

4. VÅRENS OCH SOMMARENS AKTIVITETER

5. RAPPORT FRÅN LOPPISEN

6. KOMMANDE AKTIVITETER

7. INFÖR ÅRSMÖTET
Glöm inte att betala in 2003’s medlemsavgift som är kr 200 för ordinarie medlem kr
150 för sk stödmedlem,  kr 100 för ungdom och studerande under 25 år till vår
postgiro 29 76 36 –3.   RN.
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KLUBBINFORMATION
Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV 603 55, Norrköping.

Besöksadress:- Nelinsgatan 24, Kv. Tel: 011-143390
 Klubbsignal SK5BN. 7S5LH.Repeater VHF, kanal RV48. 145,600 MHz – SK5BN/R Repeater

UHF, kanal RU368. 434,600 MHz – SK5BN/R + skift
Hemsida: http://home.bip.net/sk5bn

STYRELSEN

Ordförande- SM5TJH Janne 011-143390 sm5tjh@svessa.se  V.Ordförande

- SM5AWU Göran 011-317830 sm5awu@svessa.se

Kassör/sekr - SM5RN Derek 011-187788  SM5RN@svessa.se

Materialförv. SM5XJX Fredrik 011-101967 sm5xjx@svessa.se

Suppleant - SM5WYG Christopher 011-346290  christopher@frantz.se
Suppleant - SM5VIL Robert 011-164411  robbanvil@hotmail.com
FUNKTIONÄRER

Bitr. materialf. SM5RTA Nils 011-337060  sm5rta@swipnet.se
QRZ redaktör SM5TJH/SM5RN
QSL ombud SM5MCZ Sven-Arno 0121-10300
Trafikansvarig SM5AZS Lasse 011-173870 lars.kostman@hem.utfors.se
Stationsförest. SM5RN Derek 011-187788
Klubbmästare SM5CIH Paul 011-318197 paul.sm5cih@telia.com
Repeateransv SM5TJH/SM5AWU
Avstörningsfunkt. SM5DFF Lennart 011-143088  sm5dff@home.se
Hemsida red SM5DFF Lennart
APRS-sysop SM5AWU Göran 011-317830

Ordförandens Spalt

I detta nummer kan Du läsa lite om vad vi i radiokubbens regi har varit med om under

sommaren och hösten. P.g.a. branden som ödelade Folkborgen, fick vi tillsammans med
FRO anstränga oss för att hitta en alternativ lokal för loppmarknaden. Efter en del möten och

besök av olika alternativ fick vi till slut tillgång till gamla matsalen på f.d. F13 Bråvalla. jag vill
tacka alla som medverkat på ett eller annat sätt till att även årets loppmarknad gick att
genomföra och som uppskattades av flera hundra besökare.

FRAMTIDEN Nu till vintern hoppas jag att vi med hjälp av Håkan-YCR får våra nya

repeatermottagare intrimmade så att vår 2 meters repeater succesivt skall få en bättre

jämnare mottagning. Därefter bygger vi ut med fler mottagare för att förbättra mottagningen
från framförallt Nyköping,  Söderköping,  Katrinehom/Vingåker och
Kimstad/Norsholmsområdet. Om allt går smärtfritt skall vi nog kunna ha det hela klart innan

vitsipporna tittar fram.

MÅNADSMÖTEN Eftersom det har varit brist på idéer , bidragsgivare och föredragare, verkar det

som att vi framöver på månadsmötena mer och mer kommer att ha programfria kvällar.
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NY ORDFÖRANDE

P.g.a. att mitt arbete de närmaste åren ser ut att engagera mig minst lika intensivt som

tidigare  under terminerna, känner jag att jag inte hinner med att engagera mig i
styrelsearbetet för raioklubben.  Jag hoppas nu att DU  FUNDERAR om Du själv vill/kan ingå

i styrelsen eller att Du kan ge tips på någon. Valberedningen väntar på just ditt förslag.

RADIOHELG  21 december – 5 januari Därmed önskar jag Er en GOD RADIOHELG  med

möjlighet till att köra lite radio, kanske någon av jultesterna (såväl 2 meter som kortvåg). Jag själv

kommer att vara QRV den 25-27 december från SM2-land med min 706:a och lite tråd i höga träd. 80,

40 och 20 meter går mycket bra till Östergötland .

GOTT NYTT RADIO år önskar Janne-TJH

GRATTIS TILL NYA SIGNALER

Vi säger grattis till – SM5YCR Håkan Grönqvist

SM5YDA Robert Olsson

SM5YDB Tommy Olsson. Alla har fått klass 2 licens.

JOTA 2002 i KOLMÅRDSSKOGARNA

Vi fick en förfrågan om vi kunde hjälpa scouterna i Krokek att vara med på JOTAn
(Jamboree on the air) ungefär: stort läger i luften. Där många scouter får möjlighet att prata
med andra likasinnade via amatörradio, det ger även bra PR för vår hobby vilket är
tacksamt.
 Vi  Göran AWU och jag Fredrik XJX, begav oss upp till Kolmårdsskogarna en kall
lördagmorgon den 19:e oktober för att rigga upp antenn och station. Göran hade ett kastlod
som han vant svingade upp i en gran tror jag det var?. Nåväl vi firade upp lite 1000DL
(försvarets teletråd med god mekanisk styrka) högt upp i trädet slopandes mot
stationsplatsen, vi hade en longwire.
Longwiren anslöts till en automatisk antenntuner, vi lade även ut en motviktslina på backen.
Riggen var en Icom 706mk2g driven av ett fritidsbatteri då det inte fanns ”ström” att tillgå.
Stationen placerades alltså ute under dagen och det var kallt emellanåt.
Det dök upp ett gäng scouter någon timme efter vår antennuppsättning och de fick alla
tillfälle att prova radio och då med likasinnade scouter i andra änden. Göran hade även med
sig två LPD apparater ( handapparater med låg effekt) som de kunde använda fritt då det
ej behövdes licens för dem, vilket var mycket uppskattat. Vi grillade även korv. Summan av
dagen var glada mätta scouter som provat radio och förhoppningsvis intresserar sig för
radio.  Vi pratade även om JOTA nästa år men då med lite tidigare förberedelser och med
fler amatörer som kan visa hur det är att köra radio. Är du intresserad att hänga med ? hör
av dig. Vi hoppas att det blir inomhus med en mysig brasa då.   SM5XJX Fredrik
sm5xjx@svessa.se
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Bilder från JOTA i oktober.

Vårens och sommarens aktiviteter.

Klubbens årsmöte avhölls den 4 februari och var välbesökt av medlemmarna. Som vanligt

bjöds på fika och bullar under ledning av vår eminenta hus tomte Paul.  Den 16 februari hölls

APRS-kurs på Scandic Nord under delad ledning av FRO och NRK, med huvudsakligen Göran,

AWU som primus motor. Janne, TJH demonstrerade Sjöfartsverkets APRS-system som är

igång på fartyg runt om i våra farvatten och man kunde ”on-line” följa fartygens rörelse på

datorsjökortet.   En del av våra medlemmar besökte Loppisen i Eskilstuna den 9 mars, som var

trångt som vanligt med mycket folk och prylar.  Kursverksamheten på klubben rullade på

också under våren med 4 nya signaler som ett resultat.   Dessa har vi presenterat i föregående

QRZ . En ny kurs är möjlig under våren 2003, samtidigt hoppas vi att kunna också dra igång en

CW-kurs. Det dröjer något år innan CW försvinner helt.
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Vårens största evenemang i klubbens regi var fieldday i Tyrislöt.  Totalt var vi 18 personer och en

hund som träffades under solen lördagen den 18 maj. 16 personer ser ni på bilden och två till kom lite

senare under eftermiddagen. Antenner riggades och riggar prövades inför portabeltesten som kördes

följande morgon. Lördagskvällen avslutades med grillparty och allmän trevnad i värmen. Några

övernattade och på söndagsförmiddag satt igång med portabeltesten som inbringade en hedervärd

första plats. Operatörerna var Göran AWU och RN.  Vi säger också grattis till Jonas SM5PHU som fick

en hedervärd femte placering för singel operator. Sommaren var som alla vet en fantastisk upplevelse

och bara att bada i sjöar och i havet var för en gångs skull ett rent nöje. Den femte augusti var det

samling hos Derek/RN i trädgården på Skillinggatan och frånsett att hunden bar sig illa åt på grund av

för mycket korvintag så hade vi en mycket trevlig kväll med radioprat och annat i det varma vädret.

En viss planering inleddes också för nästa evenemang som innebar en sjöresa till Hävringe den 15

augusti då några av oss under ledning av kapten Janne påbörjade årets  Lighthouse weekend.  Denna
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gång hade vi inga XYL’s med och fick ordna mathållningen själva vilket genomfördes med den ära.

Mästerkocken AWU ordnade med den ena och den andra och vi sov mätt och belåten varje kväll. Vi

fick sällskap av Robert VIL, Thomas VIG med YL på fredagskvällen och riggade antenner, till och med

en handdriven rotor för två meter som Fredrik XJX jobbade med sig. Vi körde närmare 1000 QSO’s på

alla band HF och 2m under helgen. Söndags  förmiddag ägnades åt portabeltesten som  inbringade

en fjärde plats denna gång.  SM5PHU Jonas lyckades erövra en andra plats denna gång i singel

operatorklassen. Grattis Jonas.

HÖSTENS EVENEMANG

Höstens stora pådrag var då den planerade loppmarknaden tillsammans med FRO-Norrköping och

när man hörde på radion en tidig morgon i oktober att Folkborgen som vi hade beställt för loppisen

hade brunnit ned till grunden, då var goda råd dyra. Efter några dagar fick vi tips från Philip Whass

som arrenderade Borgen, att det fanns en lokal på F13 nämligen bassarnas gamla matsal.  Håkan

XAV och RN ilade ditt på rekognoscering och kunde snabbt konstatera att lokalen skulle duga – och

så var det bestämt. Den 26 oktober efter en del slit med att hyra  bord och iordningställa ett cafeteria

var allt färdig för öppnandet och kl 0900 släpptes de första loppis besökare in till café delen.  Vi

beräknade att inklusive säljare, funktionärer mm så var det fler än 325 personer på loppisen.

Intäkterna och utgifterna från loppisen delas med FRO men ändå blev det bra utdelning. Klubben

sålde komponenter och prylar för drygt 4000 kr, pengar som oavkortat går till klubbens kassa.

Redovisningen kommer på bokslutet till årsmötet.  Samtliga utställare och säljare verkar vara nöjd

med arrangemanget  och en del e-mail brev har kommit med uppskattande kommentarer.  Till nästa år

skall vi utöka café delen och ändra om bordsplaceringen något för att få mera plats.

Det är snart dags för årsmötet och till dess skall valberedningen arbeta med de nya styrelse

funktionärerna.  Dessutom är det dags att välja en ny kandidat för vår vandringspris. Meddela

styrelsen era förslag till den sistnämnda.       SM5RN vid datorn.
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