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   WEB-QRZ… 
   MEDLEMSBLAD FÖR NORRKÖPINGS RADIOKLUBB 

September  2008. Web-QRZ nummer 9 

 

KLUBBINFORMATION 

Norrköpings Radioklubb, Nelinsgatan 24 KV. 603 55 Norrköping                                                    
Besöksadress: Nelinsgatan 24, kv.  Klubbsignaler SK5BN och 7S5LH.                                                                                                              

Plusgirokonto 297636-3                                                                                                                            
Repeater VHF kanal RV48. 145,600 MHz – SK5BN/R.                                                                           

UHF – kanal RU368 434,600 MHz – SK5BN/R (-2 MHz skift)                                                               
Ordförande Jan Hult/SM5/TJH                                                                                                            

Kontaktperson utbildning Lars Kostmann/SM5AZS                                                                          
Provförrättare för certifikat Derek Gough/SM5RN                                                                                    

Hemsida http://www.sk5bn.se/ 

Aktualiteter 

► Pekingspelen 2008 är en stor händelse för föreningslivet i Norrköping och även för 

Radioklubben och vi måste alla hjälpas åt att genomföra projektet. Läs artikeln.   

► Vi startar nya kurser i höst och om du känner till någon som är intresserad av 
amatörradio och vill ta cert så informera SM5AZS/Lasse. Om du vill att Radioklubben 
ska starta en studiecirkel inom något särskilt område kontakta SM5AQI/Lennart. 

► Checka in på SK5BN Trafiknät varje söndag kväll kl. 2100. Där får du info om de 

senaste aktuella händelserna.   

Innehåll 
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Radioklubben och Pekingspelen i tre steg   
Som tidigare sagts  så omfattar Pekingspelen aktiviteter I olika steg.  

1) Pröva-på helg på Himmelstanund 13- 14 september mellan 1000 – 1500 
2) Aktiviteter I vår klubblokal på Nelinsgatan 24 den 16 och 18 september  mellan 1500 

– 2000 
3) Dessutom arrangerar kommunen  en Grand Final den 20 september kl 1300 - 1500 i 

Vasaparken med uppträdande och  prisutdelning.  Vi har inget åtagande där men 
intresserade bör ta tillfället till att höra artiskteerna och se finalen 
 

Vi erbjuder följande aktiviteter 
A) Presentation av amatörradio.  En skärmutställning kommer att ställas upp på 

Himmelstalund lördag och söndag mellan 1000 – 1500 samt ev i klubblokalen tisdag 
och torsdag 1500 -  2000 

Ansvarig: Janne /SM5TJH , 
Övriga medverkande: Ronny/SM0OEM samt Sven-Arno/SM5MCZ söndag. Dom 
som har möjlighet hjälper till.   
Utrustning: SSA´s skärmutställning 

B) Elektronikkretsar.  På kopplingsdäck monteras bl a larm med ljuskänsligt motstånd, 
blinkers, kristallmottagare och sändare .  

Ansvarig: Rolf/SM5YSO,  
Övriga medverkande:  Håkan/SM5YCR 14/9, Gunnar/SA5ACR meddelad 
Utrustning: Utbildningsmaterial från elektronikutbildning 

C) Morsealfabetet . Övningar med summer och högtalare/hörlurar samt övningar med  
dataprogram där man kan följa vad som sänds.  
Ansvarig: Lasse/SM5AZS 
Övriga medverkande:  Hans/SM5SZG och Joakim/SM5ACN.  
Utrustning: Summer och högtalare/hörlurar enligt ovan.  Ronny har lovat att ordna 
träningsprogram för CW.  

D) Trafik med amatörradio. VHF-trafik mellan olika stationer på Himmelstalund samt 
mellan KV-trafik från klubbens plats och med amatörer i och utanför stan  

Ansvarig: Nisse/SM5AZN, 
Övriga medverkande:  Fredrik/SM5XJX, Ronny/SM0OEM för ev antennmontage,    
Motstationer:  Ulla/SM5XAX, Tobbe/SM5XJO, Jan-Åke/SA5AOV. Dessutom 
annonseras efter motstationer på www.SSA.se  Aktiviteter 
Utrustning:  Det som finns I husvagnen samt en hel del som olika medlemmar tar 
med sig. Loggbok. 

E) Internet och amatörradio.  Presentation av olika programvaror som används i 
samband med amatörradio. 

Ansvarig: Christopher/SM5YLG  ansvarig på Himmelstalund 13 o 14 september 
samt i klubblokalen den 16 september, Lennart/SM5AQI  ansvarig klubblokalen 18 
sept.  
Övriga medverkande; Björn/SA5ACL och Rolf/SM5DHL.  
Utrustning: Bärbar dator med möjlighet till trådlös Internetanslutning på 
Himmelstalund. Bärbar dator I klubblokalen alternativt den dator vi har där.   
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1)  Iordningsställande av vårt område på Himmelstalund lördag 0900. Behovet mer 
än 60 m2 är anmält.  
Ansvarig Janne/SM5TJH  
Övriga medverkande: Sven-Arno/SM5MCZ,  Fredrik/SM5XJX  o övriga som kan 
komma tidigare redan kl 0900 då vi ska börja aktiviteterna vid färdiga stationer kl 1000. 

-  FRO husvagn  hämtar Janne/SM5TJH och kör dessutom hem den över natten 
till söndagen om det behövs 

- Två partytält 
Derek/SM5RN har ett partytält 
Janne/SM5TJH har ett partytält 

- El från elskåp . El dras fram till platsen. Men vi måste kunna ansluta med 
skarvsladd till vår utrustning. 

- Tre bord och åtta stolar  för stationerna B, C, D och E ovan. VAR HAR VI 
DETTA? 
•••• Janne/SM5TJH har ett bord 
•••• Nisse/ SM5AZN har ett bord  
•••• Vi behöver fler bord 
•••• Vi behöver stolar  

2)  Iordningsställande av klubblokalen på Nelinsgatan måste ske tisdag den 16 
september kl 1300 innan aktiviteterna börjar 1500. Ansvarig Rolf/SM5YSO, 
Nisse/SM5AZN, Lasse/SM5AZS, Sven-Arno/SM5MCZ samt övriga som har möjlighet.    

3) Sammanställning och redovisning av aktiviteter på H immelstalund och I 
klubblokalen:  Ansvarig:  Solveig/SM5YSO-XYL 

Alla aktiviteter som genomförs vid våra olika stationer ska resultera I en redovisning 
från SK5BN. Till vem man ska redovisa är I nuläget oklart men det senaste som hörts 
är att elever på Hagagymnasiet kommer att ha hand om detta. 
På något sätt måste alltså närvarokuponger som en elev lämnat vid en station samlas 
ihop och sändas vidare antinge per post, per e-mail eller bud. Vi har frågat 
Solveig/SM5YSO-XYL och har låvat att åta sig den här uppgiften. 

Hur går vi vidare?  
W 36 Måndag den 1 september. Ordinarie månadsmöte där vi gör en lägesrapport och 
kompletterar bemanningsplanen  på de ställen det behövs. 
W 37 Måndagen den 8 september Iordningställande av klubblokalen. Skyltning förbereds. 
Lördag den 13 och söndag den 14 september alla aktiviteter på Himmelstalund. Efter avslut 
den 14 september återställning av området. Transport av utrustning till klubblokalen 
W 38 Tisdagen den 16 september kl 1300 enligt 2 ovan.  Därefter aktiviteter enlig ovan som 
även ska genomföras torsdagen den 18 september   
W 39 Måndagen den 22/9 1800 eller tid enligt överenskommelse: Återställning I 
klubblokalen. 
 
 
      
 

                     
 



 
 

 4

En Kick-off med oväder 
Lennart/SM5AQI 
Radioklubbens medlemmar var inbjudna till Evalotte och Jan-Åke för höstens kick-off.  Alla 
blev överraskade av ett rejält oväder med en kombination av regn och blåst. Det regnade 
tidvis horisontellt! Av planerad utegrillning på den nya terrassen med utsikt över Slätbaken 
blev inget. Vädret tillät inte heller det planerade helikopterflyget. Fästpunkterna för 
antennerna kom dock på plats några dagar senare.   
 
Nåväl, det kändes skönt i stugvärmen för alla 25 medlemmar som fick ta del av Evalotte´s 
och Jan-Åke´s gästvänlighet. Jan-Åke överraskade också med spel på blockflöjt och fiol.  
 
Under Kick-offen utbyttes erfarenheter från sommarens radioverksamhet samt gjordes de 
första förberedelserna för höstens verksamhet.   
 

       
     Bild SM5AQI/Lennart 
 
Jan-Åke/SA5AOV tog fram sina musikaliska talanger.  Musiken brukar ju vara inkörsporten för 

dem som vill bli CW-operatör.  Ska vi gissa att Jan -Åke väljer den banan! 
 

   

            Janne/SM5XAP och Håkan/SA5ATS                Marianne och Evalotte/SA5ACP  
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Lena, Barbro, Gunilla och Brigitte kollar mobiltele foni medan Janne funderar över höstens 
verksamhet.  
 

           
     Bild SA5AOV/Jan-Åke 

Radioklubbens prickskytt Rolf/SM5YSO med XYL Solvig  ersatte helikoptern några dagar 
senare. Med hjälp av den numera välanvända slangbel lan och fiskelina i ett fiskespö kom 
fästpunkterna högt upp i rymden. 
 
 

Radioklubbens Aktiviteter 
Du vet väl att SK5BN har en egen aktivitetskalender på vår hemsida. Skriv in adressen 
nedan så kommer du direkt till aktivitetskalendern. Väl där kan du bläddra dig fram till olika 
månader osv.  

http://www.sk5bn.se/?CategoryID=1 
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Besök på Statsisbrytaren Ymer – SDIA 

Lennart/SM5AQI 

Norrköping fick fint främmande i Pampushamnen i början av augusti. Det var Statsisbrytaren 
Ymer som kom på besök i ett annorlunda uppdrag. Nu på sommaren finns det inte så mycket 
is att bryta och Ymer genomför istället i ett informationsprojekt på uppdrag av Svenska 
Rederiföreningen.   Enkelt kan man sammanfatta det så att sjöfarten står inför ett stort behov 
av nyrekrytering. Pensionsavgångarna är stora och det finns ett behov av att få unga att söka 
sig till sjöfartsutbildningarna för att kunna rekrytera utbildad personal för olika uppgifter på ett 
fartyg.  

Ymer gör nu en resa längs Sveriges kuster och i de olika hamnarna är fartyget öppet för 
besökande. Det var många av radioklubbens medlemmar som passade på att göra ett besök 
och en av dem var Lennart/SM5AQI som i mitten av 50-talet var telegrafist på den äldre 
isbrytaren med samma namn. Numera behövs dock inga telegrafister, då utrustningen har 
förenklats och kan  handhavas av personalen på bryggan.   

 

     Bild Marianne/SM5AQI-XYL 

Lennart/SM5AQI konstaterar att utvecklingen gått fr amåt.  Det är mycket positivt som följer 
med den tekniska utvecklingen och även om radiohytt en har krympt och det numera inte 

behövs några radiotelegrafister - så kan man inte s äga att det var bättre förr! 

 
 
 



 
 

 7

Klubben aktiverade fyrsignalen 7S5LH  
Derek/SM5RN 
Varje år den 3:e helgen i augusti är det hög aktivitet vid fyrarna i hela världen. Dels så ordnar 
fyrsällskapen studiebesök och information vid de olika fyrplatserna och dels besöker olika 
radioklubbar fyrplatserna för att köra radio därifrån. I regel körs portabelt dvs med batteri och 
med en antenn som är uppsatt under det senaste dygnet vilket passar bra ihop med 
fyraktiviteten. För tredje året i rad besökte nu SK5BN fyrplatsen Häradskärs fyr och 
aktiverade signalen 7S5LH. Nedan följer ett urklipp av klubbens presentation på QRZ.com. 
Du hittar den själv om du Gogglar på QRZ.com Skriv sedan in signalen 7S5LH så ser man 
en bild på fyren och också nedanstående  text. (OBS! På QRZ.com Du kan också kontrollera 
vilka av klubbens amatörer som har lagt in en presentation av sig själva. Det är bara att 
skriva in signalen. Har du själv inte gjort det så passa på och begär möjlighet att logga in). 
 

SK5BN Norrkoping Radio club for activity in IOTA EU-177. The first expedition to Hävringe 
Island EU-177 took place in 1999 and has continued up to 2006 when a change was made 
to the island of Häradskär which is in the southern part of the Swedish archepelago. Also 
EU-177. On that occasion three operators made an eight hour visit working 185 stations 
mainly on 80 and 20 metres.  

On the 16th and 17th of august this year 2008, we were 5 operators, Ulla SM5XAX, Derek 
SM5RN, Lennart SM5AQI, Tanja, SM5ZCI and Dirk SM5ZCJ. We worked 220 stations as 
well as working on the Swedish portabel contest SMP. On Saturday the wx was fine but on 
Sunday we were in the grip of a storm which made it difficult to sit outside so we were 
indoors in an old lighthouse keepers cottage. We got back to the mainland after a rough sea 
passage at 1800 hours local time. A very enjoyable radio weekend. JO88LD was our locator 
square and the lighthouse number for ILLW was se-0032.  

 

              
                                 Bild SM5AQI 

 
Ulla/SM5XAX och teamleader Derek/SM5RN i lä vid fyr platsen under lördagen. 
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         Bild SM5RN    Bild SM5RN 

Lunch i den gamla fyrvaktarbostaden             SK5 BN körde multioperator under  
Som nu är omgjord till vandrarhem.                p ortabeltesten. Här söker Ulla/SM5XAX 

nya motstationer . 
 
 
 

 
     Bild SM5AQI 

Visst är amatörradio i det fria en härlig upplevels e. Här med Östersjön I bakgrunden. 
Tanja/SM5ZCI skriver loggen medan Dirk/SM5ZCJ hålle r igång trafiken.  
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SK5BN testresultat  

VHF- och UHF-resultat 

Under augusti månad NAC-tester var det på 144 MHz mindre bra conditioner norrut men 
bättre västerut och åt sydost. På 432 MHz kunde vi konstatera att det var locket på för vår 
region, medan andra regioner hade bättre konds. Följande jobbade in poäng till SK5BN. 

144 MHz   432 MHz 
SM5AQI  41 QSO 22978  SA5ACR 10 QSO 6017 
SA5ACR 45QSO 19750 SM5XJO   4 QSO 2830  
SM5MCZ 31 QSO 17747 SM5RN   4 QSO 1985 
SA5X 29 QSO 15682 SM5AZN/7   3 QSO 1578 
SM5RN 26 QSO 12697 SM5AQI   1 QSO    776 
SM5SHQ 30 QSO 12141  
SA5ACL 18 QSO      8584  
SM5AZN 12 QSO   5087 
 

Klubbtävlingen  
Sammanlagt ligger SK5BN på 11:e plats med  136247 p.  Klubben fick med åtta loggar på 144 
MHz samt fem  loggar på 432 MHz.  
 

På 50 MHz  var  SA5ACN aktiv och körde 2 QSO vilket gav honom 1107 p.  Även SA5ACL var 

QRV och körde också 2 QSO´n med 1102 p. Hård kamp mellan bröderna! 

MT-test – ej rättade resultat 
Den här gången sammanföll testdatum med både portabeltesten och de olika fyraktiviteter och 
många hann inte med att köra MT som kom sist på dagen. Janne/SA5X är den enda klubbmedlem 
som fått sin log registrerad. Var vi inte flera???  
 
SSB   CW 
SA5X (5TJH) 0/36 QSO 1008  Inga loggar inne I pressläggningen 
 
SK5BN  18 plats med 1008 p    

LOPPIS 2008 

Senaste nytt om LOPPIS 2008 hittar du på klubbens hemsida SK5BN.se. 

Du kan också kontrollera vilka som föranmält sig. Klicka på Loppis I den vänstra vertikala 
navigeringslisten och skrolla sedan ner på sidan så ser du vilka som föranmält sig. Ännu är 
det inte så många där - men det är inte för sent.  Ska du besöka Loppisen så föranmäl dig 
genom att längre upp på sidan klicka på texten där det står föranmälan.  

Viktigt! Föranmäl dig då just din föranmälan stimulerar andra att besöka vår loppmarknad. 
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SAC-testen 50-årsjubilerar 

Mats/ SM6LRR 

Under ett par veckors tid har undertecknad och SM5AJV intensivt skickat ut inbjudningsbrev 
 för årets stora evenemang - SAC 50 år. Rensponsen runtom i världen har genomgående varit 
mycket positiv.  Vi har fått hjälp med översättning av vårt inbjudningsbrev till bland annat ryska, 
ukrainska, vitryska och portugisiska. Dessutom har många andra länder publicerat notiser på 
sina respektive hemsidor. 

SSA, EDR och NRRL har redan idag fin information på respective hemsidor, som även länkar till 
den speciella SAC-sidan www.qrq.se/sac 

För att vi ska kunna klara av att repetera 2006 års överraskande vinst i SAC, så ber jag ALLA 
SVENSKA CONTESTERS att redan nu planera in aktivitet i SAC, helst både CW och SSB. Försök att 
åtminstone boka in minst en av helgerna till SERIÖS satsning. Om Ni av någon orsak inte kan 
köra båda delarna lika intensivt, kan man i alla fall försöka bränna av ett antal 
QSO för att hjälpa till med viktiga poäng i landskampen - och att ge möjlighet till icke nordiska 
stationer att samla poäng för jubileumsdiplomet. 

Glöm inte att 10 och 15 meter trots dåliga konditioner kan ge ganska bra utdelning. Kolla 
exempelvis fyrarna och tveka inte att be någon stark station på andra band att QSYa till 28 MHz! 
 
Det vore också fantastiskt bra om Ni på klubbkvällar och andra aktiviteter i Era lokala 
radioklubbar sprider uppmaningen om att delta i SAC 50-ÅRSJUBILEUM! Det är ett gyllene 
tillfälle att få nya amatörer  eller amatörer som aldrig har "vågat" köra test till att pröva vingarna 
i vår egen jubileumstävling! 

För att vinna SAC igen, gäller det att släppa hämningarna och inte att vara blyga! SSB är inget 
farligt trafiksätt utan faktiskt riktigt kul om man sitter på rätt sida av pileupen, som man ju alltid 
gör i SAC! 

Ladda batterierna för två fantastiska veckoslut under september månad! 

73 de Mats R3/SM6LRR (aktiv i både SAC CW och SSB från RK3AWL) 

 

Föranmälan för SAC-testen  

CW-delen går den 20 och 21 september och SSB-delen den 27 och 28 september 

Det gäller att vi blir så många som möjligt för att kunna klara av trycket från grannlandet I 
öster. Annonsera gärna era planer så blir säkert flera inspirerade att vara med!  

Ctrl-klicka på texten nedan och du kommer till sidan och kan registrera din medverkan.  

http://qrq.se/sac/english/sac2008-announced-operations/ 

Lycka till! 73´s de Nisse/SM5AZN 
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GRATTIS DEREK/SM5RN  

Derek hade födelsedag I augusti och Sven-Arno/SM5MCZ tog påpassligt med Derek på en 
flygtur. Här ses Derek framför Sven-Arnos kärra - innan motorn drog igång. Vart turen gick är 
I pressläggningen inte klarlagt men av klädseln att döma så var det fb wx.  

 

           
                  Bild Sven-Arno/SM5MCZ 

Vi alla I Radioklubben gratulerar Derek med ett fyrfaldigt Hurra för alla trevliga radiominnen vi 
har fått tillsammans med dig och för alla gemensamma aktiviteter som vi har framför oss.   

HURRA, HURRA, HURRA, HURRA 

 

 

 

Keep on working with amateurradio for SK5BN de Derek/SM5RN and  

Lennart/SM5AQI in editorial staff for web-QRZ and web-master 

Christopher/SM5YLG 
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ANNONSER 

                                                        

                                                                                                SK5BN  söker vinster till          

                                                                            LOPPIS 2008 

                                                                                         Kontakta Janne/SM5TJH                 

  

                                                                                         Vill du ha hjälp att sälja något 

                                                                             vid LOPPIS 2008? 

                 Kontakta Håkan/SM5YCR   


