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Finfint novemberresultat av SK5BN
Vid 2-meterstesten i november blev SK5BN bästa klubb i 5:e distriktet med en 14:e plats på
94710 poäng. PÅ 144 MHz var det SA5Z som körde 38 QSO´n och 21417 p, SM5DFF 21
QSO´n och 15082 p, SM5AQI 29 QSO´n och 13629 p samt SM5CIH 11 QSO´n och 6035 p.
På 432 MHz körde SM5DFF 34 QSO´n och 19242 p och dom poängen räknas dubbelt. Fint
jobbat av de aktiva hamsen. Bra placering och observera att följande stationer inte var igång.
Klubbstationen SK5BN samt SM5MCZ, SM5SHQ, SM5TJH och SM5XJX. Arbete mm
aktiviteter kräver sin tid - men tänk om dessa dessutom hade kunnat varit QRV!
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Kanal Lokal på besök
Jan Berglund och Anita Nilsson från den nystartade TV-kanalen Kanal Lokal besökte
Radioklubben vid det senaste månadsmötet för att göra en TV-inspelning. Jan gav samtidigt
en kort presentation av verksamheten vid Kanal Lokal - den nya TV-kanalen i det digitala
nätet. Kanal Lokal är en lågbudgetkanal med målsättningen att nå innevånarna i
Östergötland med olika program med regional anknytning och där alla östgötar ska ha lika
stor rättighet att synas. Man ger reportage från stora och små händelser från hela
Östergötland. Ett exempel är Student TV vid Linköpings Universitet, Vättern runt i Motala och
nu belyste man också amatörradion genom en inspelning på Radioklubben i Norrköping. Ett
återkommande programinslag är annars Minnenas Östergötland där man nu gör ett
reportage från Järnvägen mellan Arkösund, Söderköping och Norrköping. Ett reportage från
händelser på 40-talet kring en kommunikationsled som nu är nedlagd.

Jan Berglund från Kanal Lokal filmar den Radiotekniska kvarten under ett månadsmöte
Vill du se inslaget så har Christopher/SM5YLG lagt in inslaget på vår hemsida. Länken till
inslaget är http://tv.sk5bn.com Bilden med Janne/SM5TJH på nästa sida är hämtad från TVinslaget.
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CW the noble art of communication
säger man i Leksands Radioklubb / SK5SQ som har en komplett telegrafikurs, vilken man
kan ladda ner gratis. På deras hemsida återfinns självstudiematerialet för att lära sig
telegrafi i minst 40-takt, för den som vill träna på egen hand, eller varför inte tillsammans
med någon kompis. Det är ju som bekant lättare om man är flera som peppar varandra.
Dessutom anordnar flertalet amatörradioklubbar runt om i landet både teori- och
telegrafikurser med jämna mellanrum. Så också Norrköpings Radioklubb och på bilden
nedan ses SM5YSO Rolf och SA5ACR Gunnar lyssna på telegrafikursen via dator under
överinseende av ”Mr CW” - SM5AZS Lasse.
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CW med musik
Göran SM5AWU sände över den här filen till redaktionen med följande kommentar.
”Kanske ni har hört den tidigare...........om inte så lyssna in på länken nedan.”
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/cq_serenade.mp3
Som gammal dansör blev minst 50 % av redaktionen tänd av musiken och bestämde sig för
att sända den vidare till det stora landet västerut. Med vändande e-post kom följande svar
från Steve W7QC som under sommaren 2005 kört CW–QSO´n med SM5AQI på både 14
och 18 MHz:

Hello hams in Norrkoping Radioclub,
Yes, I have heard the CQ Serenade before. I am not a musician so it did not have much of
an impact on me. Bo – N7BK, of course, will not understand the connection to Morse code.
:^ )
Here is another you might enjoy. http://mrfukov.dy.fi/seka/flash/morse505.swf
It may take a few seconds to load.
73 de Steve, W7QC

Nästan lika snabbt kom följande svar från Flyboy, Ken Barroll W7OP - den tidigare
flygkaptenen som också gillar amatörradio.

Hej Norrköpingsamatörerna!
Vilken kul inspelning - har aldrig hört den förut - men det låter som det kan vara 40-tals musik
skulle jag tro - ska skicka runt den till diverse klubbmedlemmar här - kanske någon kan
identifiera låten och sångerskan!
Ken W7OP/DU5KEN och fru Claudia KD7KKF
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It´s great to QSO in morse again
It´s great to QSO in morse again
Instead of talking till !´m hoarse again
I know I´m on my hobby-horse again
But it´s great to QSO in morse again
I got my license back in 2002
I really thought I was in hamming heaven
Used just a 19 set, a straight key
And a dipole
And the whole wide world was mine
It´s great to QSO…..
Soon my all friend has changed to SSB
The very last to make the change was me
Finally I blundered, built an SSB rig
And forgot all about the key
It´s great to QSO…..
And then Derek G3ALK
Built me a key so good it made me cry
I´m up to speed again
And everyone agreed again
That morse will never die
It´s great to QSO…..
Texten är med litet fri justering/trimning hämtad från CD-skivan SEEK YOU – THE HAM
BAND och finns i SSA Hamshop, vår egen guldgruva. SEEK YOU är en dansk produkt
inspelad i Nashville och Aarhus. Danskarna har förstått att amatörradio och countrymusik går
bra ihop. Dags att tänka på egna julklappar och sprida hammusiken i shacket. Passa på
innan det blir slutsålt!
På CD-skivan finns följande spår.
1. Introduction
2. On the Monday evening greyline
3. Always on the air
4. I´m not Climbing up the tower any more
5. The radio widow
6. The contest
7. Now its night

8. It´s great to QSO in morse again
9. The trip to Dayton
10. Rotuma bound
11. Out into the wide blue yonder
12. Seventy threes
13. We´re the ham band
14. Outtroduction

CW på nätet
Följande förklaring över morse hittades på nätet bland en otroligt massa träffar på ordet
telegrafi:
Morsealfabetet är framställt i delkoder för befordrandet av det latinska alfabetets olika
tecken. Varje tecken representeras som en kombinationsserie av korta och långa signaler,
varvid de långa (streck) äro tre gånger så långa som de korta (punkter). Ur synpunkten för
sändande innebär detta att strömmen är på under tre gånger så lång tidsrymd utan avbrott
då ett streck signaleras. Inom telegrafien använder man en telegrafinyckel för att
åstadkomma signalerna.
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Tomtar på rundresa
Redaktionen önskar alla hams som läser web-QRZ God Jul med följande två julnötter att
knäcka inför julhelgen.
1) Vem är de två tomtarna?
2) Var befinner dom sig?
Svar insänds senast den 20 december till Jultomten, Rovaniemi, Finland som har lovat att
vid tillräckligt många rätta svar så kommer konditionerna på amatörradiobanden bli bättre
hela jul- och nyårshelgen.

Säsongavslutning i FRO-lokalen
Till klubbens säsongavslutning med månadsmötet den 5 december klockan 1900 samlas vi i
FRO-lokalen på Bråvalla Teknikby. Vi träffas där för ett besök i FRO´s lokaler för utbildningar
och sammanträden samt för att se hur man löst frågan med klubbstation. Avsikten är att vi
ska diskutera utvecklingsmöjligheter för framtiden. Vilka för- och nackdelar finns med att
FRO och NRK närmar sig varandra. Vi vill att klubbmedlemmarna ställer upp mangrant. Ta
med dig dina synpunkter – dom är värdefulla. OBS! Vi bjuder på kaffe med tilltugg.
God jul önskar redaktionen Derek/SM5RN och Lennart/SM5AQI samt web-master
Christopher/SM5YLG
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