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Här kommer QSO-blad nr 2 2009. Vi hoppas ni
har en skön sommar. Kanske semesterturen gett
möjlighet att fixa någon ny kommun i kommunjakten.
Bidragen till bladet har varit mycket lågt så vi vill
passa på att be er att komma in med material till
nästkommande blad.
Vi hoppas också att sommarkonditionerna eller
ändå hellre att den nya sol-cykeln ger möjligheter
till trevliga QSO:n.
Bästa 73

Ingar SM5ABW Göran SM5AFU

Nytt QTH - Ny repeater
Efter en del testande är den nya repeatern igång från nya QTHt.
Först körde vi med en ECO-50 antenn, men det gick inget vidare. För att kolla om det var nåt galet, eller
missanpassning med den nya repeatern, så satte vi tillbaka den gamla repeatern. Men det blev ingen skillnad. Då bytte
vi antenn till en Diamond Duo-bandare visserligen men med högre förstärkning, och då blev det samma konfiguration
som i Ljungsbro. Och nu funkade det bättre. Så satte vi tillbaka den nya repeatern igen, och allt var frid och fröjd trodde
vi. Då visade det sig att den kopplade ner efter ca: 3 minuter. Värmeproblem kanske? Nej, inte då. Det var ett
defaultläge i repeatern som hade en timout efter 3 minuter. Arne -CNQ fixade det. Och nu går den som den ska får vi
hoppas.
Mer information kommer under rubriken Repeaterinfo, som du hittar i vänsterspalten på hemsidan.
Red.
Antennerna uppe på nya
QTH i Lambohov.
(58´23”.01 N 15´33”.52
E)
Antennhöjd 102 m ö h.
Uteffekt är 25W.
Frekv som tidigare R5
Arne SM5CNQ är i full
fart med testerna.

______________________________________________________________________________________________

SSA:s Eldsjälsstipendium för KommunJakten...
Föreningen Sveriges SändareAmatörers ordförande
Hans, SM0IMJ fram till årsmötet 2009 I Täby
förärade Linköpings RadioAmatörer och
kommunjaktens administratör Claes Nilsson,
SM5FAN med var sitt Eldsjälsstipendium för den
populära aktiviteten Kommun-Jakten.
Jan-Åke, SM5HBL var på plats på SSA:s årsmöte
och mottog båda stipendierna då Claes, SM5FAN
var på utlandssemester

___________________________________________________________________________________________

Vid årsmötet den 9 mars valde mötet styrelse och funktionärer enligt nedan:
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Styrelse
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Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Suppleant:

SA5AYX
SM5XST
SM5YW
SM5DPQ
SM7NEA
SM5ADZ

Rainer Carlsson
Nils-Erik Olsson
Stig Kjellgren
Rune Ringsgård
Lars Hultman
Gunnar Öjersson

Grupper och övriga funktionärer
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Webansvarig:
Red. för
QSO-Bladet:
Revisorer:
Rev. suppl.
QSL-manager

SM5UTT

Marcus Horn

SM5ABW
SM5AFU
SM5AIN
SM5CWD
SM5ABW
SM5SWA

Ingar Wenegård
Göran Wahlström
Jan Sjöqvist
Bengt Magnhagen
Ingar Wenegård
Leif Hellqvist

Repetergrp:

SM5CNQ
SA5AYX
SA5AKL
Kommunjakten: SM5FAN
Materialförv:
SM5CNQ
Resursgrp:
SM5VXO
SM5ASP
SM5HBL
SM5FAN
SM5XST
Stationsansv:
SM5CNQ
Kontaktperson
Flygets Hus:
SM5ABW
SA5AYX
Valberedning: SM5ABW
SM5HBL
SM5VXO

Arne Andersson
Rainer Carlsson
Gunnar Karlström
Claes Nilsson
Arne Andersson
Leif Tollén
Sven Westlund
Jan-Åke Ahl
Claes Nilsson
Nils-Erik Olsson
Arne Andersson
Ingar Wenegård
Rainer Carlsson
Ingar Wenegård
Jan-Åke Ahl
Leif Tollén

_____________________________________________________________________________________________

P rovförrättare
U

Efter ett par år utan provförrättare finns det till slut en i klubben. Det är SA5AKL Gunnar som har blivit utsedd som
provförrättare av SSA. Nu har vi alla möjligheter att hålla en kurs om tillräckligt många är intresserade. Skicka ett mail
till webmaster om du är intresserad av att bli radioamatör! Stefan SM5NCQ och Bengt SM5YOC kommer att hålla i
kommande kurser.
_______________________________________________________________________________________________

Höstens aktiviteter
Augusti:
Sept:
Okt:
Nov:
Dec.

onsdag 05 öppet hus,
onsdag 02 öppet hus,
onsdag 07 öppet hus,
onsdag 04 öppet hus,
onsdag 02 öppet hus,

måndag 10 månadsmöte,
onsdag 9 öppet hus,
måndag 12 månadsmöte,
måndag 9 månadsmöte,
onsdag 09 öppet hus,

onsdag 19 öppet hus,
onsdag 26 öppet hus
måndag 21 månadsmöte onsdag 30 öppet hus
onsdag 21 öppet hus,
onsdag 28 öppet hus
onsdag 18 öppet hus,
onsdag 25 öppet hus
måndag 14 månadsmöte/årsavslutning

Protokoll från LRA månadsmöte 2009-04-20

U

Tid/plats:

Kl. 19.00 i Flygets Hus.

Närvarande: 19 medlemmar.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Rainer/SA5AYX hälsar välkommen till april månadsmöte.
2. Klubbaktiviteter
På listan över tänkbara klubbaktiviteter finns för närvarande:
- Mätning och trimning av FM-stationer - Arne/SM5CNQ
- MMSSTV, Ham Radio Delux - Jan-Åke/SM5HBL
- DX och diplom - Göran/SM5AFU
- Besök hos Östgöta Kontroll Central (ÖKC) – Nils-Erik/SM5XST
Har du idéer eller önskemål om andra aktiviteter? Hör av dig till någon i LRA styrelse!
Information om dag för de olika aktiviteterna kommer att finnas på LRA hemsidor.
Måndagen den 4 maj kl. 14.00 genomförs en städdag runt Flygets Hus. Ett antal medlemmar anmäler sig direkt, men det
finns plats för fler att komma och hjälpa till.
Som handledare vid utbildning till radioamatör har Stefan/SM5NCQ och Bengt/SM5YOC lovat medverka.
3. Repeatergruppen
LRA har nu tecknat hyreskontraktet för det nya repeaterutrymmet i Lambohov. Antennkabel och maströr är på plats och
en monobandsantenn för 144 MHz är beställd.
Flyttning och avveckling av nuvarande repeater-QTH i Ljungsbro ska vara klar till den 1 juni 2009. Befintlig mast
kommer att säljas.
4. Resursguppen
På programmet finns i sommar under vecka 31 medverkan vid ett scoutläger, där bland annat rävjakt finns på
programmet. Dessutom räknar vi med radioaktivitet från fyren ”Långa Lisa” under International Lighthouse/Lightship
Weekend den 15-16 augusti.
5. Ekonomi
Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god och följer budget.
Antalet medlemmar är för dagen 77, varav 5 är hedersmedlemmar. Sannolikt har flera glömt att betala medlemsavgiften,
varför en påminnelse kommer att skickas till dessa.
Att delta i KommunJakten-CW är ju gratis, men frivilliga bidrag på totalt 3 000 kr har skickats in av 19 kommunjägare.
Vid SSA årsmöte 2009-04-19 belönades dessutom LRA och Claes/SM5FAN med var sitt eldsjälsstipendium på 2 500
kronor för det mycket uppskattade arbete som lagts ned på aktiviteten. Vid SSA årsmöte deltog från LRA
Rainer/SA5AYX och Jan-Åke/SM5HBL.
6. KommunJakten-CW
Vid utlottningen av april månads vinst till deltagare i KommunJakten-CW blev SM6FIQ, Jonny Johansson vinnare av en
Logikit SCAF-1 filterbyggsats.
7. Avtackning
LRA:s avgående ordförande Jan-Åke/SM5HBL avtackas för två års entusiastiskt och idérikt ordförandeskap. Blomma
och present överlämnas av Stig/SM5YW.

8. Övrigt
Någon amatörradioloppis planeras inte i år av LRA. En överenskommelse har träffats att samordna loppisaktiviteterna i
Motala, Linköping och Norrköping.
Stefan/SM5NCQ meddelar att han skänker klubben diverse elektronikmateriel under förutsättning att det hämtas före den
1 november i år. Intressanta prylar kommer först att läggas ut på LRA:s köp- och säljsida innan det går vidare till
loppisförsäljning.
9. Avslutning
Nästa månadsmöte är måndagen den 11 maj kl. 19.00. Ordförande Rainer avslutar månadsmötet för kaffe med till- och
radiotugg.
Vid protokollet: ______________________________
/Rune Ringsgård - SM5DPQ/

Justeras: ________________________________
/Rainer Carlson/SA5AYX/

Protokoll från LRA månadsmöte 2009-05-11

U

Tid/plats:

Kl. 19.00 i Flygets Hus.

Närvarande: 16 medlemmar.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Rainer/SA5AYX hälsar välkommen till maj månadsmöte.
2. Klubbaktiviteter
I den pågående KommunJakten har nu intensiteten avtagit när de mest tävlingsinriktade kört färdigt alla 290
kommuner. Ett förslag från KommunJakts-gruppen är att anordna två KommunJakts-tester för att därmed stimulera
aktiviteten och göra det möjligt för fler att köra ”fullt”. Tanken är att arrangera två 48-timmarstester lördag-söndag
under hösten 2009 och våren 2010. Synpunkter och idéer kring detta välkomnas av KommunJakts-gruppen!
Vårstädningen runt Flygets Hus genomfördes den 4 maj. Städa(n)de representanter från LRA var Arne/SM5CNQ,
Gunnar/SM5ADZ och Nils-Erik/SM5XST.
Vilka teman vill du som medlem ha på onsdagarnas Öppet hus? Hör av dig till någon i styrelsen med dina tips och
önskemål.
Beslutade programpunkter meddelas på LRA hemsidor som en notis samt i kalendern.
Godkänd provförrättare hos LRA för amatörradiocertifikat är nu Gunnar Karlström/SA5AKL. Som handledare vid
utbildning har Stefan/SM5NCQ och Bengt/SM5YOC lovat medverka.
3. Repeatergruppen
Repeatern är nu flyttad till nytt QTH i Lambohov. Intrimning pågår och olika antenner testas. Rapporter och
täckningstester är välkomna till repeatergruppen. Om möjligt kommer en täckningskarta att tas fram. Under maj
månad kommer klubbens åtagande vid tidigare repeater-QTH i Ljungsbro att avslutas och befintlig mast säljs.
4. Ekonomi
Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god och följer budget. Beställningar på glasstatyetter och andra KJaccessoarer fortsätter att komma in.
Antalet medlemmar är 86 varav 5 är hedersmedlemmar. En utskickad påminnelse om obetald medlemsavgift förmodas
innebära några tillskott.
5. Övriga frågor
Vi kan bli flitigare på att delta i angränsande klubbars olika aktiviteter. Exempelvis har Motala
Sändareamatörer/SK5SM flera öppna aktiviteter och i september anordnar Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb
(SVARK) i Huskvarna en amatörloppis.
Redaktörerna för vår tidning ”QSO-bladet” saknar dina bidrag. Det blir inget medlemsblad om vi inte hjälps åt att fylla
det. Repeatergruppen lovar i alla fall att skriva ett fylligt reportage om ny utrustning och nytt QTH. Men det finns
utrymme för mer!
6. Avslutning
Nästa månadsmöte är måndagen den 8 juni kl. 19.00.
Ordförande Rainer avslutar månadsmötet för väntande fika.
Vid protokollet: ________________________
/Rune Ringsgård - SM5DPQ/

Justeras: ____________________________
/Rainer Carlson/SA5AYX/

Protokoll från LRA månadsmöte 2009-06-08
Tid/plats: Kl. 19.00 i Flygets Hus. Närvarande: 11 medlemmar.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Rainer/SA5AYX hälsar välkommen till vårsäsongens sista månadsmöte.
2. Klubbaktiviteter
KommunJakten
Vid utlottningen av månadens pris i KommunJakten-CW blir SM3EXO, Uno Roos, vinnare av en
Logikey K-5 Keyer.

Formen för höstens aktivitetshöjande KommunJakts-test diskuteras. För att erbjuda fler
tillfällen föreslås två 24-timmarstester vid olika helger i stället för en sammanhängande 48timmarstest. Exempelvis körs första helgen CW på lördagen och SSB på söndagen med
omkastade dagar den andra testhelgen. Resultaten från de båda testerna summeras till ett
totalresultat för en CW- respektive SSB-klass. De tre första i respektive klass erhåller KJ:s
glasstatyetter. Här gäller också att hitta så testfria helger som möjligt.
Claes/SM5FAN och KJ-organisationen fortsätter att planera för ett beslut efter sommaren.
Övriga klubbaktiviteter
Under ”fyrhelgen” International Lighthouse/Lightship Weekend den 15--16 augusti planerar vi om tillstånd ges – att även i år aktivera fyren Långa Lisa” ute vid Roxen. Detaljplanering för
aktiviteten sker vid månadsmötet den 10 augusti.
Vi har även möjlighet att medverka vid ett scoutläger sista veckan i juli. Kontaktperson här är
Roine/SA5AEL.
3. Repeater
LRA:s åtagande vid tidigare repeater-QTH i Ljungsbro är nu helt avvecklat. Kontraktet har
övertagits av Mikael/SM5YMS, som också köpt befintlig mast.
Rapporter hur den nya repeatern SK5AS/R fungerar är välkomna till repeatergruppen.
4. Ekonomi
Kassören meddelar att föreningens ekonomi är fortsatt god. Beställningar på glasstatyetter och
KJ-kepsar från ”fulla” kommunjägare fortsätter att komma in liksom ett och annat frivilligt
penningbidrag.
Ny medlem i LRA är Nils-Åke Carlson, som avlagt prov och nu inväntar amatörradiosignal.
Kassören räknar därmed ihop till 85 medlemmar varav fem är hedersmedlemmar. De åtta
fjolårsmedlemmar, som fortfarande inte betalat ny medlemsavgift, stryks som medlemmar i
LRA.
5. Övriga frågor
Claes/SM5FAN tar upp frågan om att bygga nya LRA hemsidor med annan teknik och göra det
enkelt för alla medlemmar att själva lägga in sina bidrag. Har vi intresserade medlemmar som
kan och vill hjälpa till med det? En lång diskussion följer om hur vi klarar att upprätthålla en
levande och dynamisk website, som är intressant för både medlemmar och gästsurfare.
Frågan är väckt men inte besvarad. Fortsättning följer …
6. Avslutning
Nästa månadsmöte är måndagen den 10 augusti kl. 19.00.
Ordförande Rainer avslutar månadsmötet och bjuder in till terminsavslutningens fika med
somrig jordgubbstårta!
Vid protokollet: __________________________ Justeras: ________________________
/Rainer Carlson - SA5AYX/
/Rune Ringsgård - SM5DPQ/

