QRZ…
Medlemsblad för NORRKÖPINGS RADIOKLUBB
Augusti 2007. Web-QRZ nummer 8

KLUBBINFORMATION
Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV. 603 55 Norrköping
Besöksadress: Nelinsgatan 24, kv.
Plusgirokonto 297636-3
Klubbsignal SK5BN. 7S5LH. Repeater VHF kanal RV48. 145,600 MHz – SK5BN/R.
UHF – kanal RU368 434,600 MHz – SK5BN/R (-2 MHz skift)
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Kommande aktiviteter
► Checka in på SK5BN Trafiknät varje söndag kväll kl. 2100 SNT. Där får du info om de
senaste aktuella händelserna.
► Checka in på SK5BN´s sommarnät på 3620 ± QRM varje dag. Vi startar på morgonen kl
0845 - 0900 och på kvällen kl 2100 SNT.
► SK5BN ”Kick-off” Den 6 augusti samlas vi hos Barbro och Janne vid deras fritidshus på
Insjövägen 14 i Kolstad. Poolbadare är välkomna kl 1630 medan grillningen startar 1800.
OBS! Medtag gärna respektive.
Följande vägbeskrivning ger ledning:
- Åk genom Svärtinge
- Ta av till vänster 150 m efter skylten Finspångs kommun
- Obs parkera vid vägbommen. Om du åker upp i samhället blir det parkeringsproblem.
- Det blir svårt med parkering så försök att samåka.
OBS anmälan via trafiknätet söndagen innan. Om du inte kan köra via repeatern så ring eller
e-posta till Janne/TJH.
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► Fyraktivitet I år gäller helgen 18 och 19 augusti för fyraktiviteten. Följande alternativ har
diskuterats. Häradsskär utanför Gryt, Spårö Båk/Fyr i Västerviks skärgård samt ev en fyr
som är belägen litet längre bort t ex på Öland. Fundera och diskutera. Vi gör en avstämning
den 6:e augusti vid ”Kick-offen”.
►Höstens kurs- och cirkelverksamhet
Kontakta Lasse/SM5AZS om du är intresserad av kurs i
- Certifikatkurs eller
- Telegrafikurs i modern tappning
Kontakta Lennart/SM5AQI om du är intresserad av studiecirkel i
- Ombyggnad av datanätaggregat till ett nätaggregat för shacket
- Att utrusta riggen för testkörning eller
- Att köra DX digitalt
►Loppis Den 20 oktober genomför radioklubben tillsammans med FRO Norrköping en
Loppis på Bråvalla. Kolla klubbens hemsida. Där kan man numera göra anmälan och
därmed stimulera andra till besök. Klubben efterlyser också vinster till lotteriet. Boka bord för
att sälja det du har till salu. Medlemmar kan sälja genom föreningen mot ett arvode av 10 %.

SK5BN testresultat
SK5BN ångar på vid aktivitetstesterna. Här juliresultaten på 144 och 432 MHz
Vad sägs om följande resultat: SM5AQI 40 QSO´n och 20454 p SA5ACR 40 QSO´n och
18512 p, SA5Z 41 QSO´n och 18015 p, SM5MCZ 28 QSO´n och 13879 p samt SM5SHQ 19
QSO´n och 8082 p. Den här gången blev det personligt rekord för SM5AQI och SA5ACR.
Snyggt jobbat!
På 432 MHz körde SM5DFF 26 QSO´n och fick 15179 p medan SA5ACR körde 15 QSO´n
vilket gav 8106 p..
För SK5BN innebar detta totalt 125512 poäng och en 8:e plats i klubbtävlingen. Och ändå
hade vi inte alla med. Tänk om…………

Toppresultat i Månadstesten för juli
CW-testen som pågår en timma inledde MT i juli. Det var 32 stationer som körde testen från
sammanlagt 16 rutor. SM5AZS körde 27 QSO´n vilket gav 901 poäng och en fjärde plats i
sammanställningen. Snyggt Lasse! SM5AZN/7 gjorde debut med 20 QSO´n och 396 poäng.
Tänk Nisse vad det kan bli när du blir varm i kläderna. Tredje medlem var SM5AQI som
körde 18 QSO´n och fick 352 poäng. För SK5BN gav detta sammanlagt 1649 poäng och
en meriterande 2:a plats. Toppen!
Efter 15 minuters paus fortsatte sedan SSB-testen också den under en timma. Här var det
53 stationer som deltog från sammanlagt 24 rutor. SM5AQI körde 26 QSO´n vilket gav 736
poäng och SM5RN körde 20 QSO och fick 252 poäng. Derek var ny på den här testen efter
flera års uppehåll och vi hoppas att detta gav ”blodad tand”. Tillsammans fick SK5BN 988
poäng vilket gav en 17:e plats.

Lediga platser
Visserligen är sändareamatörer inte rädda för elektricitet men i det här fallet gäller det att
tänka sig för ordentligt innan man söker den lediga platsen. Lön efter kompetens! Mer info på
hemsidan

> http://www.glumbert.com/media/highpower
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Ullmar/SM5-1252; SWL and stamp collector
SM5AQI:
I web-QRZ vill vi gärna informera om våra medlemmar, deras aktiviteter och de
utvecklar sin amatörradio. Den här gången gör vi det via SSA´s hemsida där vi
hittade info om en hemsida där en del ham´s presenterades genom att lämna
svar på tio frågor. När vi gick vidare hittade vi Ullmar och vilka svar han gav på
de tio frågorma. Vi börjar med SSA´s hemsida där det stod följande i början av
juli.
Rob/PA3GVI har en imponerande webbsida. Där finns bl.a. resultatet från ett
antal intervjuer med radioamatörer runt om i världen. Han ställde frågor som
t.ex. Varför blev du radioamatör, favoritband/mode, bästa minne, hur beskriver
du bäst amatörradio för en "icke" radioamatör.
Många kända och mindre kända radioamatörer har blivit intervjuade, bl.a. vår
klubbmedlem Ullmar/SM5-1252 tidigare SM4DXL.
Sidan hittar du på www.sitekreator.com/pa3gvi/ham men nedan kan du läsa Ullmars
svar på de frågor som Rob ställde.

1) How did you get involved in Ham-radio and how many years are being
a Ham now?
I started DX-ing in 1945 at the age of eleven. Two years later I learned
telegraphy on my own, partly with the help of the Long Wave ND Beacons and I
became an SWL member of SSA - The Swedish Radio Amateur Association. I
have always been first of all a listener except the periods 1964-1970 and 1974-
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1978 when I was very active in transmitting as SM4DXL plus occasional
operations from SK4HV and SL4AQ. Nowadays I am just an SWL and have no
intention to regain my ham radio license again.
2) What attracted you the most in being a Ham-radio operator?
I love CW and have a genuine interest in antennas and in experimenting with
different arrays. On the other hand I am stupid with regard to many technical
aspects. I did construct my first tx, a small CO-PA at the time, but I am not of a
practical nature, my skill in life is in linguistics/translations and in general
writing. Today as an SWL I am attracted by listening to CW traffic, collecting QSL
cards and having contacts with hams through e-mail and letters.
3) What is your favorite mode and/or band?
Only CW and the bands I prefer are 7, 10 and 18 MHz. When the sunspot cycle
moves on, I am likely to return to my old main interest: 28 MHz.
4) What equipment do you use?
I do have a JRC NRD-535D which is a nice receiver, but I do not use it regularly.
I have to change my outdoor antenna for more undisturbed reception (to limit
local electric noise) before using the NRD-535 in the basement full scale again.
At present I mostly use a SONY ICF-7600G together with an indoor vertical
antenna, built on a curtain pole with closely wound 50 m of wire! This array gives
me surprisingly good results and it's real sports - a DX station who gets my
reports will be convinced that he(she) is getting out OK when heard with such
rx/antenna in Sweden!!
5) Do you hold DXCC and what is the score?
I have 160 countries confirmed on the broadcast bands.
I started collecting Ham-radio QSL's again only in 2006 so I am just at a start
there.
6) What has been your most memorable story related to Ham-radio so
far?
My greatest thrill was in January 2007 when hearing F3NB on 7 MHz CW. I was
very surprised, went to the basement and found my childhood logs from 19451947 and 1947-1951. After searching for one hour I found him: December 19,
1949! I wrote to Andy (F3NB) with all the details, and ten days later his reply
arrived, with seven cards and photos, including a photo of himself with his first
rig from 1932! Also the QSL's for my 1949 and 2007 SWL reports! A very
nostalgic, touching moment in my life!
Andy who is 90 years old and still going strong on CW had written down the
essentials of his life story on the cards and this was material enough for a full
page article in QTC - the SSA monthly publication - this month. This was an
event with stronger feelings than even my first QSO in 1964 and other
interesting things which have happened in my "radio life".
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7) Do you think CW had it's best time since you don't need it anymore to
get a license?
It is very strange and also a wonderful fact that CW is alive and sparkling! It is
not necessary for a license any more in most countries, but I think in a way the
CW operations have got a special status. You can shout into a microphone any
time, but CW requires learning, skill, it is a work of art! And to listen to the
different styles in CW operating is fascinating.
8) How would you explain our hobby to someone not familiar with Hamradio?
It is the unknown - the letter X in the expression DX - that counts. To find rare
stations, to listen through disturbances to weak signals, to follow the changes of
ionospheric conditions, that's the thrill! This is quite different from surfing on the
Internet-. In our hobby it's your personal skill and your constructive imagination
that counts - just like in art and handicrafts. Information, education and
entertainment are given in an excellent way through the Internet, TV,
broadcasting - but our hobby, Ham radio and SWL/DX listening is something
different! It has got a special value of its own.
9) Do you have other hobbies besides Ham-radio?
Yes indeed. I am also a stamp collector and I am interested in literature,
especially poetry. I have also an old interest in nature, especially insects, where I
was engaged in amateur scientific work in the past.
10) Any final words to the people reading the interviews?
I join in SWL Eyran's (from Israel) words: Those of you licensed radio amateurs
who understand that listening has got a value of its own and that SWL's are no
second class radio fans have got a realistic attitude. Personally I have had
excellent relations with radio amateurs, their friendliness and very nice
comments on my reception reports are a source of joy in my life. But some hams
seem to believe that our happiness cannot be complete without a ham license!
But this is not the fact.
SWL's on the other hand should never act like "beggars", sending useless
reception reports without interesting details, just to obtain a QSL. Writing SWL
reports requires effort and imagination - try to find out what will be of interest to
the Ham you send your report to.

OBS!
Ett önskemål för web-QRZ redaktionen: Svara själv på de tio frågorna eller
några av dem och sänd över svaren till redaktionen. Lämna svaren på svenska
som är huvudspråket i web-QRZ .
Sedan snyggar vi till det hela och kompletterar med lämpligt foto. Vi tackar på
förhand
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Besök i Grimeton
I nästa nummer kommer det ett reportage från några av klubbens medlemmar som en varm
julidag tillsammans med XYL besökte Grimeton under Alexanderdagen. Här några bilder,
bland annat en bild med en intervju av en känd TV-räv.

Derek och Gunilla intervjuas av TV4

Gunilla och Brigitte hittar något spännande

Göran/SM5AWU

6

Månadens QSL
I DX-spalterna kunde vi läsa följande info:
I am active from N’djamena during December to February 2006 and September to November
2007. The next trip in Tchad March to May 2007. QSL via F4EGS. Vad redaktionen inte
visste då var att SA5ACR redan tidigare hade kört TT8PK.
.

SA5ACR
Körde ett QSO med Tchad den 26 maj 2005 kl 1910 Z på 18.150 MHz. Lämnade rapporten
58 och fick 57 tillbaka. Operatör var F4EGS/Phillipe som arbetar några veckor per år på
N’djamena Airport med uppgiften är att vara tekniker på militär flygplansradio. Flygplatsen är
också hans QTH. Det var ett fint QSO endast litet QRM. OBS! Det övre högra hörnet på
QSL-kortet. Who is calling?
Rigg: IC751 med 100 W och en vertikal antenn

Trevlig fortsättning på sommaren och boka in klubbens ”kick off” hos Barbro och
Janne den 6:e augusti.
73´s de redaktionen med Lennart/SM5AQI och Derek/SM5RN samt web-redaktören
Christopher/SM5YLG
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