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LRA-kalendern: Aktuellt i höst: Redaktionen har ordet: 
Här kommer mötesdagar som 
gäller nov/dec 2009: 

LRA gör studiebesök vid  Här kommer ännu ett tunt QSO-
blad. Utöver protokollen har 
summa 0 bidrag flutit in till 
redaktionen. 

Östgötacontrol. Besöket är 
senarelagt och kommer att 
meddelas på hemsidan. 

04 nov öppet hus 
09 nov månadsmöte 

  18 nov öppet hus 
LRA startar amatörradio- 
utbildning måndag 16/11 

 25 nov öppet hus 
 02 dec öppet hus 

Hälsar SA5AYX, SM5CNQ  
och SM5YOC 

 09 dec månadsmöte 
Göran –AFU, Ingar -ABW 14 dec  öppet hus 

 

 
 

Nu har LRA bytt webbhotell och nya 
hemsidan är på plats !!! 
Program och admin ansvarig under uppgraderingstiden Claes - SM5FAN
 
Nytt Webbhotell 
Nu har äntligen den nya hemsidan för Linköpings RadioAmatörer kommit på plats i ett av de modernaste webbhotell 
som idag kan erbjuda sina tjänster. Vi har god erfarenhet av detta webbhotell då vi anlitat des tjänster för 
KommunJakterna sen tidigare. Nämnda webbhotell ger oss en del fördelar som t ex ca 10 gånger större 
serverutrymme än vad vi hade på gamla hemsidan, tillgång till PHP och MySQL databas etc. för en mycket prisvärd 
kostnad, fri trafik, obegränsat antal mailkonton, statistik samt daglig backup för att nämna några möjligheter och 
service.  



 
Nyheter för LRAs medlemmar 
Nu har alla LRA´s medlemmar som registrerat sig på hemsidan tillgång till att lägga in information direkt under 
rubriken "LRA Information & artiklar" som är förstasidan/nyhetsidan. 
 
Idag finns det radioprognoser, DX- listor, aktivitetsinformation och väder/åsk- information m.m. 
dessa sidor uppdateras kontinuerligt.  
 
Det arbetas på och kommer framöver att finnas fördjupningar i radioteknik, antennteorier och beskrivning av olika 
antenner under tekniksidorna. 
 
För LRA medlemmar 
OBS! Nedanstående nämnda sidor är inte public utan endast för LRAs medlemmar. 
Där finns det tillgång till olika protokoll med klubbtillhörighet, QSO- blad, medlemsregister, QSL- register etc. 
Flera sidor icke nämnda kommer att arbetas på och finnas tillgängligt under de närmaste månaderna. 
 
Gör dig hörd 
Så nu alla amatörkollegor i LRA är det bara att fatta tangentbordet och registrera sig och därefter om ni så önskar 
skriva en artikel eller information etc. och lägga ut på vår hemsida när det passar dig. 
(Hur gör jag? Förklaring och genomgång hålls på Öppet Hus, onsdagar för de som önskar) 
 
Fortsatt arbete med 
Överflyttning från gamla hemsidan och diverse uppdateringar kommer att göras de närmaste månaderna framöver. 
 
Till sist 
Med förhoppning om att alla ska bli nöjda med LRA´s nya hemsida. För att ta till en gamal klyscha, en klubb är inte 
bättre än sina medlemmar. Dela med er av era erfarenheter på hemsidan... 
 
Hoppet är det sista som lämnar en levande människa! 
 

 
JOTA 09 

 
JOTA -09 hos Linköpings RadioAmatörer i Flygets Hus  
I LRAs lokaler och Flygets Hus har JOTA (Jamboree On The Air) med 16 scouter och 4 scoutledare haft en heldag 
under lördagen, där man prövat på olika former att hantera och köra radio, datorer och radiopejlorientering även kallat 
rävjakt. Fortsättning på JOTAn följde under söndagen. 
Från LRA har Arne SM5CNQ, Leif SM5VXO, Stig SM5YW, Sven SM5ASP, Nils-Erik SM5XST och LRAs 
ordföranden Rainer SA5AYX ställt upp som handledare. 
 
 



 
Information om mailadresser. 
 
Linköpings RadioAmatörer behöver göra en uppdatering av era mailadresser för att kunna nå er via epost 
Om ni ändrat mailadress skicka den informationen till LRA mailadres info@lra.se. 
Medlemmar som inte hör av sig eller inte har någon mailadress kommer i fortsättnngen som vanligt att få information 
via vanligt av posten utburit brev. Förhoppningsvis att den adressen stämmer, kolla upp era lämnade adresser med 
LRAs kassör HUekonomi@lra.seUH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1BProtokoll från LRA månadsmöte 2009-08-10 
 
Tid/plats: Kl. 19.00 i Flygets Hus. Närvarande: 17 medlemmar. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden Rainer/SA5AYX hälsar välkommen till höstsäsongens första månadsmöte. 
 
2. Klubbaktiviteter 
Stundande helg den 15--16 augusti genomförs den årliga ”fyrhelgen” International Lighthouse/Lightship Weekend. 
Planering pågår för att även i år aktivera fyren vid Stångåns utlopp i Roxen. 
Planerade teman för kommande öppet hus-kvällar är visning av MMSSTV och en guidning på Tekniska Verkens 
museum i Valla. Aktuell programpunkt läggs in i kalendern på LRA hemsida så snart den är fastställd. 
 
 
Inför höstens planerade radioamatörutbildning har vi nu sammanlagt ett tiotal intresserade elever. Styrelsen har 
beslutat att ordinarie kursavgift är 300 kronor, men ungdom upp t o m 20 år betalar endast 150 kr. Kostnaderna för 
ungdomarnas kurspaket täcks av överskott  från KommunJakten. 
Bakluckeloppis anordnas av Motala Sändareamatörer lördagen den 22 augusti vid Motala Rundradiomuseum. 
Samtidigt arrangerar Motala kommun ”Bondebackadagen” med olika aktiviteter i anslutning till museet. 
Vid det regionala scoutlägret SLAG09, som arrangerades under vecka 31 vid Brokinds slott, deltog från LRA 
Roine/SA5AEL och Rainer/SA5AYX med uppskattade övningar vid radiotältet. Bland annat kördes kortvågskontakter 
och testades telegrafi, radioblindbock och rävjakt. Sju deltagare från scoutlägret har anmält intresse att genomgå 
utbildningen för att bli radioamatör. Nästa aktivitet tillsammans med scoutföreningar blir under höstens JOTA/JOTI 
helg den 17-18 oktober. 
 
3. Repeater 
Repeatergruppen tar gärna emot rapporter hur den nya repeatern SK5AS/R fungerar från Lambohov.  F n sänder den 
med 25 W, men den kommer även att testas i läget 50 W. Repeater och antenn för  70 cm har ännu inte tagits ned, 
vilket möjligen kan försämra 2-meterrepeaterns funktion. 
 
4. Ekonomi 
Några tidigare LRA-medlemmar har sent betalat in medlemsavgiften, varför Stig/SM5YW nu summerar 
medlemsantalet till 92 varav 5 är hedersmedlemmar. 
KommunJakten har fått ytterligare två medlemmar och dessutom några frivilliga bidrag som sammanlagt tillfört 
kassan 500 kr. Föreningens ekonomi är således fortsatt god. 
 
5. Avslutning 
Nästa månadsmöte blir måndagen den 14 september kl. 19.00. 
Ordföranden avslutar månadsmötet för fika med nybredda frallor och radioprat. 
 
Vid protokollet: __________________________ Justeras: ________________________ 
                        /Rune Ringsgård - SM5DPQ/                       /Rainer Carlson - SA5AYX/ 
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rotokoll från LRA månadsmöte 2009-09-14 

id/plats: Kl. 19.00 i Flygets Hus. Närvarande: 18 medlemmar. 

. Mötets öppnande 
A5AYX hälsar välkommen till september månadsmöte. 

. LRA hemsida 
t kapacitetstaket 3G vad gäller minnesutrymme och nuvarande webbhotell kan inte erbjuda mer. 

am ett 

n som 

. Klubbaktiviteter 
ista onsdagen i månaden får följande innehåll: 

iser och en ettårssummering av Claes/SM5FAN. 

öping med Stig/SM5YW som arrangör. 
tkår. 

a 

en för att bli radioamatör startar efter oktobers JOTA-aktivitet. Utbildningsmaterial, kursbok och CD, har beställts 

. Repeater 
aviteter kommer att ske. Arne/SM5CNQ kollar med berörda om det kan genomföras som en 

s funktion. 

. Ekonomi 
Jakten-CW har inkommit ett frivilligt bidrag på 150 kr. Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

. Övriga frågor 
W: Vid utlottningen vann Lars-Eric/SA7AGE en byggsats Logikit SCAF-1 filter. 

En FRG-övning planeras den 17 oktober med LRA:s medverkan. Leif/SM5VXO tar emot anmälan till kommande           

ktiva i tester, t ex i kommande SAC i september. Kan någon fixa en genomgång och visning 

älvständig trafik av olicensierade ”second operators” Eventuell anmälan om detta bör ske 

. Avslutning 
öte blir måndagen den 12 oktober kl. 19.00. 

 nybredda frallor. 

id protokollet: __________________________ Justeras: ________________________ 

T
 
1
Ordföranden Rainer/S
 
2
LRA hemsida har nåt
På förslag från Claes/SM5FAN har styrelsen beslutat byta webbhotell till one.com, som erbjuder 25 GB till en 
årskostnad på 540 kr. Detta webbhotell används för övrigt redan för våra KommunJakter. Claes har även tagit fr
förslag till ny hemsida som är byggd med PHP-kod och MySQL som databashanterare. För LRA-medlemmen 
kommer den nya hemsidan innebära att alla kan vara ”redaktörer” och själva lägga in sina notiser. Såväl styrelse
månadsmötets deltagare är positiva till förslaget till LRA nya webbsidor. 
 
3
Höstens temakvällar s
2009-09-30: Tema är KommunJakten med utlottning av prestationspr
2009-10-28: Vi besöker Östgöta Kontroll vid Kungsängens flygplats. Anmälan ska ske till Nils-Erik/SM5XST som 
håller i de praktiska förberedelserna. Mer info kommer på hemsidan. 
2009-11-25: Studiebesök på Tekniska Verkens Museum i Gamla Link
Vid årets JOTA/JOTI, som arrangeras helgen den 17--18 oktober, får vi besök av ungdomar från Tallboda scou
Under lördagen är några LRA-medlemmar upptagna av en FRG-övning, varför fler medlemmar är välkomna att hjälp
till! 
Kurs
men ännu inte levererats. Instruktör blir bl a Stefan/SM5NCQ. 
 
4
Trimning av k
onsdagsaktivitet. Repeater och antenn för 70 cm har ännu inte flyttats, vilket kan försämra 2-meterrepeatern
 
5
Till Kommun
 
6
- KommunJakten-C
 
 
- 
sambandsutbildning. 
- Få LRA-medlemmar är a
för att höja aktiviteten? 
- Det förekommer en del sj
till SSA via vår DL5. 
 
7
Nästa månadsm
Ordföranden avslutar månadsmötet för efterlängtad fika med
 
V
                        /Rune Ringsgård - SM5DPQ/                     /Rainer Carlson - SA5AYX/ 
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Protokoll från LRA månadsmöte 2009-10-12 

id/plats: Kl. 19.00 i Flygets Hus. Närvarande: 18 medlemmar. 

. Mötets öppnande 
A5AYX hälsar välkommen till oktober månadsmöte. 

. Klubbaktiviteter 
r följande innehåll: 

 N1MM Logger – ett populärt och gratis loggprogram för testkörning. 
tt              

amla Linköping under ledning av Stig/SM5YW. 
r, där 

mme 

medverkan genomförs lördagen den 21 november mellan kl 10--15. 
munjagandet. Inom 

. LRA hemsida 
mmer att ligga nere några dagar under vecka 42 för överflyttning till ny server hos webbhotellet 

T
 
1
Ordföranden Rainer/S
 
2
Temakvällarna i höst få
• 2009-10-28: Arne/SM5CNQ demonstrerar
• 2009-11- : Datum för besöket hos Östgöta Kontroll vid Kungsängens flygplats har ännu inte fastställts. Närmare e
tjugotal medlemmar har anmält sig till Nils-Erik/SM5XST. 
• 2009-11-25: Studiebesök på Tekniska Verkens Museum i G
Rainer/SA5AYX informerar om förberedelser och programinnehållet för årets JOTA/JOTI helgen 17--18 oktobe
flera populära aktiviteter från förra året återkommer. JOTA/JOTI invigs officiellt kl 10:30 på lördagen och pågår fram 
till kl 10 på söndagen. LRA:s funktionärer samlas i Flygets Hus kl 9 för praktiska förberedelser. Medverkande 
medlemmar är bl a SA5AYX, SM5XST, SM5YW, SM5HBL, SM5VXO, SM5ASP, men det finns givetvis utry
för fler hjälpsamma händer. 
En FRG-övning med LRA:s 
Claes/SM5FAN informerar om förfrågningar och önskemål om aktiviteter för att intensifiera kom
LRA har vi dock f n inte resurser att starta upp nya KJ-aktiviteter utöver de som redan pågår t o m 2012-01-01.  
Claes berättar att Janne/SM3CER och Rune/SM5COP funderar på former för att öka KJ-trafiken. 
 
3
Domänen lra.se ko
One.com. Hemsidan finns under denna period på HUhttp://www.cnchb.comUH. 
 
4. Övriga frågor 

areamatörer (SK5SM) har framförts önskemål om utökat erfarenhetsutbyte och samarbete med 

e årsskifte. Motala Radioamatörer har bildat en 

känkt sambandsutrustning, bland annat ett antal repeatrar. Om intresse 

. Avslutning 
öte blir måndagen den 9 november kl. 19.00, då bland annat utlottning sker av sponsorpris i 

ånadsmötet för nybryggt kaffe med tilltugg. 

id protokollet: __________________________ Justeras: ________________________ 

- Från Motala Sänd
LRA, t ex inom radioscouting och rävjakt. Mötet ser positivt på detta. 
- Teracom kommer att stänga Radiomuseet i Bondebacka vid kommand
arbetsgrupp för att i samarbete med Motala kommun försöka hitta en lösning som möjliggör fortsatt drift. 
Claes/SM5FAN medverkar i gruppens arbete. 
- Landstinget har till Motala Sändareamatörer s
finns kan LRA få en av dessa repeatrar som i nuläget arbetar på frekvenser runt 160 MHz.  
 
5
Nästa månadsm
KommunJakten-CW. 
Ordföranden avslutar m
 
V
                        /Rune Ringsgård - SM5DPQ/                      /Rainer Carlson - SA5AYX/ 
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