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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. 

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

Medlemslösen nelin24kv 
 

STYRELSEN: 
 
Ordf. SM5TJH Janne Hult  011-143390 sm5tjh@svessa.se 
Vice ordf. SM5AWU Göran Karlsson 011-317830 sm5awu@svessa.se 
Kassör SM5RN Derek Gough 011-187788 sm5rn@svessa.se 
Materialförv. SM5XJX Fredrik Jäppinen 011-101967 sm5xjx@svessa.se 
Suppleant SM5AQI Lennart Kördel 011-139108 sm5aqi@svessa.se 
Suppleant SM5YCR Håkan Grönqvist 011-64142 sm5ycr@telia.com 
 
FUNKTIONÄRER: 
 
QRZ redaktör SM5RN 
QSL ombud  SM5MCZ Sven-Arno 0121-10300 
Stationsansvariga SM5RN och SM5HL.  (Håkan Lindley 011-284448) 
Klubbmäsatare SM5CIH Paul Nykvist 011-318197 paul.sm5cih@telia.com 
Repeateransv. SM5TJH/SM5AWU/SM5YCR. 
Avstörningsfunkt. SM5DFF Lennart Nilsson  011-143088 sm5dff@home.se 
Hemsida red. SM5DFF 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Till nästa månadsmöte den 5 maj kommer Göran/AWU att avlämna en rapport från 
SSA-Årsmöte i Göteborg som hölls den 26 -27 april. Månadsmötet i juni som är den 
sista före sommaruppehållet skall Derek/RN försöka att lotsa rätt i 
loggprogramsdjungeln med en titt i Logger, samt Winlogg som finns i klubbens dator. 
Den 17 maj är det återigen Field Day på Tyrislöts camping. Dagen efter är det 
dessutom SSA-portabel test. På Lördagen så träffas vi på förmiddagen för att sätta 
upp och pröva antenner. Vi räknar med att ha antenner för både kortvåg och 2m. På 
eftermiddag och kväll är det grillning och samkväm. Vi hoppas att så många som 
möjligt kan komma. Förra året var vi 16 personer + en hund. Förhoppningsvis så blir vi 
fler denna gång. Ta med lite att grilla och äta. Klubben står för kaffe mm.  En resa till 
Grimeton är återigen på förslag. Den 29 juni är det Alexanderson dagen och museet är 
öppen och anläggningen är i drift. Om tillräckligt många är intresserade så kan vi 
planera en resa dit. Intresseanmälning lämnas vid nästa månadsmöte den 5 maj. 
Måndagen den 4 augusti är det återigen öppet hus hos Derek/SM5RN. Slutligen så har 
vi expedition Hävringe där vi återigen kombinera en radiohelg med deltagandet i 
internationella Light House weekend där klubben kör med signalen 7S5LH. Vi hoppas 
att kunna ha två stationer igång och vi åker senast fredag den 15 augusti och 
återvänder till Norrköping den 17 augusti.  Dessutom så kör vi SSA portabeltest på f.m  
den 17 augusti. 
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Bilden visar SM5AQI  i sin arbetsplats/radioshack där pedagogiska    arbetsuppgifter med läromedelsproduktion     
kompletteras med uppgiften att hålla igång trafiken vid radiostationen. På sikt tarradiotrafiken överhand. 

 
”Det är säkert många i klubben som inte vet så mycket om mig varför jag lämnar ett 
digitalkort och också en beskrivning. Kanske kan det leda till att flera presenterar sig. 
För mig skulle det vara en tillgång att veta lite mer om de olika medlemmarna i 
klubben”  Så skriver Lennart SM5AQI till redaktören för QRZ, och här kommer 
beskrivningen. 
Om SM5AQI  
Signalen SM5AQI används av Lennart Kördel.  Lennart blev radioamatör redan 1952 
och har varit aktiv i Norrköpings Radioklubb på 50- och 60-talen. Genom andra 
uppgifter prioriterades dock radioverksamheten ner 1975 och så småningom 
avvecklades all utrustning.  
I samband med inbjudan till en träff för ”gamla radioamatörer” som radioklubben 
ordnade 2001 väcktes radiointresset åter till liv. Signalen var fortfarande ledig och 
efter en kort planeringstid så startade SM5AQI i maj 2002 med en ICOM 7400, 100w 
och en vertikalantenn CP6 som monterats 10m upp. Antennen täcker 80,40,20,15, och 
10 meter. Stationen går också på 2m men där saknas för tillfället antenn. På kortvågen 
föredrar Lennart CW-DX på 20, 15 och 10 meter. Sedan maj 2002 har 700 QSO på CW 
och SSB inskrivits i loggen. 
För SM5AQI är amatörradio lika med kommunikation oavsett vilken teknik man 
använder sig av. Trafiken på kortvågsbanden kompletteras därför med Echolink som 
startades upp i januari 2003. Därmed hålls flera kommunikationsmöjligheter igång och 
via Echolinken etableras QSO utanför basstationens vanliga räckvidd. På Echolinken 
blir det alltid ”RS 59 utan antenn”.  Att dessutom kunna ha QSO med släkt i USA på 
den fasta kostnaden för bredbandet upplever Lennart som en bonus. 
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Utöver SAC-testen körde SM5AQI tidigare alltid på 2-meterstesterna och därför är det 
intressant att åter bli QRV på 2-meter. Riggen omfattar just nu en handstation Alinco 
DJ-195 och när det nu börjar bli varmt i luften så skall en rotor med riktantenn för 2-
meter upp på skorstenen för att kunna köra basstationen. I ett längre tidsperspektiv 
finns tanken att komplettera vertikalantennen med en trådantenn – t ex G5RV om 
trädgården tillåter det. 
Avslutningsvis kan tilläggas att SM5AQI är mycket glad för kontakterna med 
radioamatörerna i en radioklubb som numera verkar vara en mera aktiv klubb än 
tidigare. Då fanns inte SK5BN och inte repeatertrafiken på 2-meter och inte heller så 
många aktiva medlemmar som nu. 
/ SM5RN 
 
KLUBBLOKALEN 
Som många av läsarna redan vet så har vi numera BREDBAND i klubblokalen. En bra 
dator har införskaffats kompletterad med en router/brandvägg. Det är tänkt att ha en 
dator stående i stora salen samt att ha en enklare dator vid stationen. I den dator är 
det ett par st. logg-program som man kan använda för tester eller vanlig radiokörning. 
En av loggprogrammen är Winn-log, som är gjort för normal kortvågs QSO’s. Ett QSL 
program är också kopplat till programmet med möjligheten att köra ut etiketter med 
QSO detaljerna på. Programmet i stora datorn är Windows XP-professional och XP-
Office.  
En hel del arbete kommer att utföras med omläggningen av antennkablar för att kunna 
utnyttja det nya basradiostationen på ett bra sätt. 2-meters antennen skall vara 
kopplad till riggen likaså vertikalen och långwiren. Det finns nämligen 3 antennuttag 
bakpå riggen, 2 för kortvåg och 6m och en för 2-meter.  Vi få ta ställning till om vi skall 
ansöka om 6m tillstånd senare.  Janne TJH har fått i uppdrag av styrelsen att 
anförskaffa markislina eller något liknande för att användas som stagning på 
vertikalantennen. Befintliga staglinor är slaka och dessutom i dåligt skick.  
Det är tänkte att klubbens FM riggar skall driftsättas och anslutas till en separat DUO-
antenn. Materialförvaltaren skall undersöka möjligheten av att ordna med en separat 
feeder till taket för FM riggarna. Göran konsulterar med Thomas/IXE och Mats/LWW för 
att kolla hur kabeldragningen gjordes till taket. Klubbens IC290E allmodestation samt 
FT-290 och troligen IC-25 kommer att säljas.  Echolink skall drifsättas mot någon  ej 
ännu specifierad radio i klubblokalen. En som i händelse av strömavbrott bibehåller 
inställd kanal. 
 

Repeatern 
På senaste styrelse mötet visade Håkan SM5YCR ett färdigt kretskort för logikdelen till 
repeater systemet. Logiken är utrustat med möjligheten för användarna att utnyttja 
DTMF, subton, och 1750 kHz tonöppning. ID blir SK5BN/R i CW-mod. Samtliga nya 
mottagare är trimmad och klara. I dagsläget går 4 mottagare men när det nya diversity-
systemet RVS-8 blir installerat kommer ytterliga 4 mottagare att kunna placeras ut. 
Systemet installeras troligen i slutet av maj. 
 
CD 
Klubben har köpt en CD med samtliga antennartiklar från gamla QTC tidningar ända 
sedan 1950-talet. Den finns på klubben och kan användas av samtliga medlemmar för 
eventuell kopiering av artiklarna. Filarna på skivan är Akrobat filar och kan lätt flyttas 
med e-mail hem till dig för utskrift. 
 
 
Nästa sida ägnas en artikel från tidskriften Emission. 
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Internettips (från Fredrik SM5XJX) 
Allt om parabol antenner för användande inom amatörradiovärlden satellit EME  mm:  
Lyssna på  QSO via sporadiskt E-skikt ,Aurora , Tropo, mm. 
http://www.ultimatecharger.com/dish.html 
Ännu mera satellit, paraboler mm: http://www.qsl.net/ei4ix/page4.html  
Svagsignal via MS (meteor scatter) programvaror info mm: 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/pjmarsh/  
Radiomodifikationer öppna din sändare för annat än amatörradio mm  www.mods.dk 
Svensk sida med bilder på och info om radioapparater, galleri med bilder på radioamatörer mm: 
www.rigpix.com 
Norrköpingsradioklubb så klart! http://home.bip.net/sk5bn/ 
Pryltorg för radioamatörer: http://sigurd.mine.nu/~martin/val.html 
http://www.dx-radio.org/ 
svenska AMSAT (satellit förbundet i Sverige) http://amsat-sm.mailsystem.net/ 
SSA VHF sida contest resultat sidan se efter hur det går för NRK här. 
http://w1.480.telia.com/~u48017822/val.htm 
ATV (amatör TV) utrustning  kommersiell försäljning: http://www.g1mfg.com/ 
Norrköpingsnyheter på internet mm: http://www.norrkoping.just.nu/ 
Vill du också komma långt på vhf uhf?  Ladda då ned WSJT  ett program som fungerar bättre än den 
gammalmodiga telegrafin� Läs mer om och ladda ned den här : 
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/ 
Programmet funkar på tropo meteor scatter samt EME   kanske på Aurora? 
Med låg effekt kan nu alla månstudsa!!   
 
Lycka till! XJX 
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Årsmötet 
Ännu ett årsmöte har vi klarat av, där det framkom att vår ekonomi fortfarande är god.  
Detta tack vare donationer, gåvor och arbetsinsatser från en del av våra medlemmar. 
Vad händer framöver?  
Mycket beroende på vad just Du som medlem kan bidraga med. Klubbens verksamhet bygger mycket på att 
medlemmarna hjälper till med sådant som är intressant och roligt, men vi måste även hjälpas åt att göra det tunga 
och tråkiga. Jag hoppas att vi i styrelsen kan få någon hjälp ibland med detta. Ställ Upp för Klubben! 
Nu till våra kommande aktiviteter,  
där vi hoppas att så många som möjligt passar på att njuta tillsammans med oss andra genom att medverka i vår 
Fieldays ute på Tyrislöts camping, (se annan plats i  QRZ.) Efter semesterperioden är det dags för fyraktiviteten 
ute på ön Hävringe i augusti. Passa på i sommar att rensa och samla ihop det Du inte behöver, så att Du kan 
passa på att sälja av det på vår loppis i höst, boka lördagen den 25 oktober.  

SK5BN/R 
Nu håller 2 metersrepeatern att gå riktigt bra. Bl.a. är Arkömottagaren förbättrad, så nu kan Ni köra 
handportabelt utomhus i hela Bråviken och i S:t Anna norra skärgård. Under maj kommer ny logik med ID, 
bättre diversitysystem och fler mottagare. När nya repetern kommer i drift, erfordras 2 sekunders 1750 ton, för 
att slippa de oinvigdes testande att öppna repeatern. Det kommer även gå att öppna repeatern med DTMF-ton 5. 
Hoppas vi hörs på banden i sommar, jag kör 2m och KV såväl hemifrån som från vårt ”Sommarbo” i 
Stockholms skärgård runt midsommar. Under övriga sommarmånaderna kör jag bilmobilt (även 18 MHz) och 
sporadiskt även från båten på alla banden. 
Ha en trevlig och bra radiosommar önskar Janne-TJH 
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