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Ordförande Jan Hult/SM5/TJH
Kontaktperson utbildning Lars Kostmann/SM5AZS
Provförrättare för certifikat Derek Gough/SM5RN
Hemsida http://www.sk5bn.se/

Aktualiteter
► Checka in på SK5BN Trafiknät varje söndag kväll kl. 2100
► Månadsmöte den 4 september kl. 1900 i klubblokalen. Kom gärna tidigare. Program:
- VFO – igår instabil idag stabil
- Antennmontage på kanske stans högsta antennläge.
- Loppis 2006 i samverkan mellan FRO och SK5BN
- Radioklubbens utbildningar ur medlemmarnas synpunkt
- Övriga klubbaktiviteter
► Ta för vana att i höst besöka radioklubben på måndagskvällarna då SK5BN har öppet
hus. Anmäl gärna på trafiknätet söndag kväll.

SK5BN testresultat
Aktivitetstest 144/432 MHz
SK5BN placerade sig på 33 plats i augusti månads aktivitetstest på 144 och 432 MHz med
35460 p. De aktiva hamsen på 144 var SA5Z med 19614 p, SM5AQI med 14146 samt
SA5ACN med 1700 p.
Månadstest 3,5/7 MHz
I juli månadstest 80/40 CW SK5BN på 5:e plats. Det var SM5AZS som körde 18 QSO´n på
3,5 MHz och drog in 455 p.
I SSB-testen var ingen från SK5BN aktiv. Förmodligen tjusigt sommar-wx men det förringar
ju inte Lasse´s insats på CW. Fint jobbat.
I augusti månadstest deltog inga hams från SK5BN
I september drar vi igång för fullt igen. Anteckna söndagen den 17 september.
Portabeltesten 3,5 och 7 MHz
Ni kan säkert gissa vilka av klubbens medlemmar som deltog i portabeltesten med låg effekt.
Ni behöver inte ta fram klubbens matrikel för att gissa. Naturligtvis var det SM5RN/P och
SM5AZS/P. Vi saknade däremot SM5PHU/P som brukar köra från Ringarumtrakten. Derek
kom på 11:e plats tätt följd av Lasse på 13:e.
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SK5BN-expedition till Häradsskär – SWE 180
Under fyrhelgen den 19 och 20 augusti landsteg tre hams från SK5BN på
Häradsskär. Uppgiften var att köra radio från fyrplatsen – SWE180. Signalen som
användes var 7S5LH och Ulla/SM5XAX, Derek/SM5RN och Lennart/SM5AQI turades
om att köra radiotrafik, skriva loggar och ge markservice. Under lördagen mellan
0700 och 1500 UTC kördes 117 QSO´n huvudsakligen på 80 och 20 meter med en
IC-7400, en G5RV och ett bilbatteri. Antennen fästes mellan fyrtornet och ett hus
som visade sig vara en enklare bekvämlighetsinrättning.
Häradsskär består av två öar. Lotsön med bostäder som numera är överlåtna till
Marinen och Fyrön där olika sjömärken funnits sedan 1600-talet. Den första fyren
byggdes 1863 av den tidens stora fyrbyggare Nils Gustaf von Heidenstam. Fyren har
sedan moderniserats i olika omgångar innan den kunde automatiseras och därmed
också avbemannas. Även om GPS har tagit över allt mer så är den dock fortfarande i
bruk. För att komma upp till optiken finns en trappa i den centrala cylindern. Ulla
garanterar att det var 96 trappsteg upp och lika många ner.

Riggen monterades på berghällen vid sidan av fyren. Här är det Derek/SM5RN
som kör radio medan Ulla/SM5XAX håller ordningen i loggen. Antennen
hängde inte så högt upp, lätt slopande från ca 7 till 4 meter. Men i gengäld hade
vi fri sikt åt sydväst och körde bl. a. USA på 20 meter.
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Tornet har en höjd på 29,4 meter och lyshöjden över havet är 35,6 meter. Fyren
elektrifierades 1960 då det drogs fram elektricitet till Häradsskär. Tidigare eldade
man med ved i fyrtoppen för att hålla frosten borta från fyrens lanternin så att ljuset
som sändes ut skulle vara så skarpt som möjligt.
I samband med fyrhelgen kom många besökare till Häradsskär för att ta del av
guidernas berättelser kring fyren. Många av dem fick också information om
amatörradio då dom nästan snubblade på vår stationsplats precis vid fyrens
grundfästen.

Bland de olika besökarna kan nämnas ett celebert sådant, nämligen SvenArno/SM5MCZ med Lena/XYL. De passade på att göra ett av oss uppskattat
strandhugg samtidigt som de kunde konstatera att SK5BN´s fyraktivitet
genomfördes i god amatörradioanda.
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Montenegro och Swains Island nya DXCC-länder
Montenegro, YU6DZ, 4O3T, YU6AO m fl
I samband med att Montenegro separerades från Serbien – Montenegro så blev det
ju ett nytt land enligt DXCC. Frågan var nu vem inom SK5BN som skulle bli först med
ett Montenegro-QSO. Efter vi tagit del av loggar för de första veckorna, när det var
hett med det nya DXCC-området så har vi sammanställt följande tabell
SM5DFF / Lennart
- 2006-07-20, YU6DZ. Har sedan kört Montenegro på åtta band 3,5 – 28 MHz
SA5ACR / Gunnar
-2006-07-21, 4O3T, 14,190 SSB
SM5RN / Derek
-2006-07-21, 4O3T, 10,106 CW, 599/599
SM5TJH/ Janne
-2006-07-24 0748z YU6AI 7 MHz 59/59
-2006-07-25 0534z 4O3T 7 MHz 59/59
SM5XAX / Ulla
-2006-07-29 1714z 4O3T
SM5AQI / Lennart
-2006-07-31 1819z 4O3T 14 SSB, 59/59
-2006-07-31 1915z YU6DZ 14 CW 599/599
-2006-08-01 0938z 4O3T 18 MHz CW 599/599
-2006-08-01 2117z 4O3T 3,5 MHz CW 599/599
-2006-08-02 1115z YU6AO 3,5 MHz CW 599/599
Grattis SM5DFF/Lennart som var först och sedan klarade av QSO´n på olika band.
Grattis SM5RN/Derek som direkt hittade en öppning på 10 MHz.
Utom tävlan N7BK,
2006-07-27 4O3T 14 MHz SSB
Kommentar: Kul att det är så pass många klubbmedlemmar i SK5BN som har kört
Montenegro
Vi bifogar en kartskiss över Montenegro´s lokalisering mellan Bosnia and
Herzegovina, Serbien och Albanien. Kartan och mycket mer info om Montnegro hittar
man på yu6ao.info
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KH8SI, Swains Island
På Jane Resture´s hemsida kan vi läsa följande:
Swains Island lies 663 nautical miles south of the equator, 100 miles south of Fakaofu
(now Fakaofo), 170 miles north and a little east of Apia, Samoa, 200 miles north and a
little west of Pago Pago, and 310 miles west of Pukapuka (Danger Islands).
The island is a ring of sand and coral, a mile and a half east and west, a mile wide, and
nowhere more than 20 feet high, surrounding a shallow lagoon, which is only slightly
brackish, with no surface connection with the sea. Most of the land, from the crest of
the narrow ocean beach to the very edge of the lagoon, is thickly covered with
vegetation, about 800 acres of coconut palms and various trees and shrubs found
widespread in the Pacific.

Besides the present official name of Swains Island, the island is also known by its
native Tokelau name of Olosenga (or Olohega), and as Quiros Island, Gente Hermosa,
and Jennings Island. These names outline its long and varied history.
Its earliest history is a mixture of Tokelau legend and the sketchy account of the
famous Portuguese navigator of Spanish vessels, Pedro Fernandes de Quiros, who
discovered what is supposed to be this island, March 2, 1606. He describes a people
so attractive that he named the place Isle de la Gente Hermosa, "the island of
handsome people."

SM5DFF 2006-08-01 14 MHz CW
Kommentar: Fick QSO efter tre timmars träget ropande. Höll på att missa tåget då
jag inte visste om expeditionsdatum utan hörde dem av en slump på förmiddagen.
Utom tävlan N7BK
2006-07-29 7 MHz SSB
2006-07-29 14 MHz SSB
2006-07-30 18 MHz SSB
Kommentar: Swains Island är ju mycket lättare för mig att köra från Seattle än det är
från SM.
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SM5MCZ/MM i Östgötaskärgården
Sven-Arno har under sommaren varit en av de aktiva på Norrköpingsringen 3775 ±QRM.
Favoritställena finns i Östgötaskärgården och såväl morgon som kväll har vi kunnat höra
SM5MCZ/MM på bandet. Ibland med den nya screwdriverantennen ibland med en longwire
till en tall på lagom avstånd.

Nadja förtöjd vid Ämtö

Screwdriverantenn monterad på Nadja
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Efterlysningar
1) Vi måste tyvärr flytta 70cm repeatern från Abel Beckers gata och söker nytt QTH. Den
som har förslag på lämplig adress kontakta vår repeaterskruvare Håkan/SM5YCR eller
ordförande Janne/SM5TJH. De kommer sedan att bearbeta förslagen med tanke på
radioläge, kostnader mm
2) SK5BN ska ju tillsammans med FRO genomföra en Loppis på Bråvalla den 21 oktober. Vi
har en hög målsättning och behöver hjälp med olika aktiviteter.
3) Om ni har utrustning som ni inte använder och vill stödja klubbens verksamhet. Anmäl
utrustningen till Radioklubben för försäljning på Loppisen. Kontakta Håkan/SM5YCR. Vill du
sälja utrustning i egen regi kan du boka utställarbord genom E-post bokning@sk5bn.se eller
per telefon 0702-970133 Janne/SM5TJH
4) Antennerna på Nelinsgatan behöver ses över. Några staglinor behöver fästas om och
rotorn till 70 cm antennen fungerar inte. En preamp för 2 meter är också ur funktion. Vi
behöver ett gäng som tar sig an uppgiften.

SK5BN säsongstart
Radioklubbens säsongstart genomfördes som ett grillparty hemma hos Gunilla och Derek. 18
medlemmar med signal var närvarande och dessutom sex XYL´s.
Vid de olika borden diskuterades klubbens aktuella amatörfrågor som i sammanfattning kan
koncentreras till följande
- Loppis 2006 i samarbete mellan SK5BN och FRO Norrköping
- Utbildningsfrågor
- Repeaterförändringar på Beckershov där vi är uppsagda
- Åtgärder med klubblokalen
- Samverkan med scouterna i stan för att stimulera till nyrekrytering
I web-QRZ nr 7-8 2006 så hade vi med en fråga om Vems är antennen? Det var SvenArno/SM5MCZ´s antenn och Derek/SM5RN var snabbast med den rätta lösningen och fickl
ett uppmuntrande pris från fotografen Jan/SM5XAP. Var finns Derek på följande bilder?

XYL´s på gräddhyllan i Gunilla och Dereks nya uteveranda
Solveig, Marianne, Evalotte/SA5ACP och Gunilla
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Fler XYL´s på gräddhyllan Kersti, Brigitte, Lena och Solveig

Ett antal hams som rapporterar om sommarens verksamhet samt smider
planer för hösten. Lasse/SM5AZS med ryggen mot kameran, Rolf/SM5YSO,
Christopher/SM5YLG, Jan-Åke/ SA5AOV, Sven-Arno/SM5MCZ,
Lennart/SM5AQI och Göran/SM5AWU
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Flera hams: Olof/SM5SHQ, Jonas/SM5HPU, Fredrik/SM5XJX, Micael/SA5AOU,
Paul/SM5CIH, Nisse/SM5RTA, Rolf/SM5DHL och Jan/SM5XAP

Första bordet: Nisse/SM5RTA, Rolf SM5DHL och Jan/SM5XAP
Andra bordet längst bort: BL a Göran/SM5AWU och Håkan/SM5XAV i samspråk
Vi ser nu fram mot en spännande höst med trevliga månadsmöten och fina
föredrag. Bra och utvecklande utbildningar för blivande, nya och äldre
sändareamatörer. Aktivare testverksamhet både på de nationella och på de
internationella testerna. En för klubben framgångsrik Loppis. Samt inte minst
en bra nyrekrytering med flera yngre medlemmar / Styrelsen
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