
TSA:s aktiviteter hösten 2009

Sammanställningen gjord av SM5IQ i januari 2010

Rimboritten 2009

Natten efter ritten kl. 0042 inkom text och bild från SM0KDG

Bengt -HBV hade med kort varsel skakat fram några operatörer till Roslagsritten som gick av stapeln i dag
lördag 25 juli i vackert väder. Bengt dirigerade och placerade ut VYI, UCC, AUK, RGH m fam samt KDG,
bevakad av "Nelson", i terränglådan.

Här ser vi KDG (t.v.) och Nelson
som bevakar en vägkorsning

65 hästar m ryttare gav sig iväg på
slingorna, som för elitklassen var
hela 80 km. Rapporter om när de
passerade kontrollerna sändes till
HBV som befann sig i målområdet.
Efter 8½ tim kom det sista
”ekipaget” i mål.

Temakväll "Digitala interface"

var det vid öppna huset måndag den 24 augusti, då Kurt SM0UCC delade med sig av sitt gedigna vetande på
området och ur julklappssäcken plockade upp 24 grunkor, tillhörande den klassen. Han började med
telegrafnyckeln längst t.v. och fortsatte via Kantronics packetmodem och Echolink längre t.h. än kameran
nådde, bara för att nämna ett fåtal av vad de femton närvarande fick höra om och se.

Text och bild SM5IQ

Vad du ev. missade 31 augusti

Lennart -ZT, just fyllda 85, bjöd på fyra tårtor! Det sjöngs och hurrades.
Dag -KDG, hemkommen från parkettplats i Cape Kennedy, gav en preliminär illustrerad rapport om hur

man startar en rymdfärja - han lär återkomma till ämnet vid annat tillfälle.
17 personer hedrade kvällen med sin närvaro.



Kryptohistoria onsdag 2 september

Lennart Brynielsson besökte TSA för tredje gången, och denna gång omfattade hans redogörelse 2000 år, från
Julius Cæsar till 1950-talet. Informativt, logiskt upplagt, välartikulerat framfört, lagom humoristiskt - att den
18-hövdade publiken, därav flera "utsocknes", uppskattade Lennarts framförande framgick av frågor,
diskussionsinlägg och applåder.

Temakväll måndag 21 september

Vi besöktes av vår medlem sedan TSA:s begynnelse
SM5HP, nu i exil i Bortre Uppland, och XYL Yvonne.
Det blev en berättelse om Standard Radios uppgång och
fall, en kavalkad som började med 2 W Br m/40-42 och
behandlade mest militära men även civila sändare och
mottagare som Roffe varit insyltad i, och som slutade
med apparater som varit i drift även under innevarande
årtusende.
17 åhörare applåderade.

Text och bild SM5IQ

Föreläsaren med favoritpyts

Certkursen började 28 september

Vi önskar de sju eleverna lycka till!

Text och bild SM5IQ



Temakväll med tårtor 5 oktober

Både kroppen och själen fick sitt. Kroppen genom att Erik SM0JCA
med anledning av sina just fullbordade 70 år dukade upp ett antal
tårtor på kaffebordet, själen genom certkurs och därefter ett kåseri
av Dag SM0KDG om hur man skjuter upp en rymdfärja, med
många egna och andras bilder som illustration. Dag befann sig i
Cape Kennedy och bevittnade uppskjutningen på nära håll (10 km
säkerhetsavstånd). Fortsättning följer någon annan måndag - man
ska ju få ner färjan också.

Foto SM0KDG

Till slut blev det "Lift off" för Christer ombord på Discovery STS-128 på fredag kvällen kl 23:59:37 Florida tid. För er där
hemma var det lördag morgon kl 05:59. Tredje gången gillt brukar det heta och så blev det även med rymdbevakningen
för TSAs del. Med handapparat inställd på 146,94 MHz gick det att avlyssna all kommunikation mellan rymdfärjan och
kontrollcentralerna i Houston och på Kennedy Space Center.
Att vara på plats tre timmar före och följa nedräkningen med alla händelser inklusive väderförändringen är väldigt
spännande. Floridavädret är oerhört dynamiskt och ett stort antal blixtar lyste upp himlen under väntetiden.
Tack och lov drog de sig undan i tid.
Och till slut kom besked "no technical issues, no weather constraint - Discovery is ready for launch" och den sista
nedräkningen fortsätter. Färjans tre huvudmotorer startar 6,6 sek före tändningen av de stora booster-raketerna och så
lyfter hela ekipaget upp ur ett stort moln av eld, rök och vattenånga. Det blir ljust som mitt på dagen.
Ljudet når oss först efter 30 sek och det låter som rymden håller på att rämna och falla ner över oss.
Efter 123 sekunder har startraketerna brunnit ut och sprängs loss för att falla ner i Atlanten (för återvinning).
Efter drygt åtta minuter är även den stora tanken tömd och kastas loss och rymdfärjan går in i omloppsbana runt jorden.
När Christer hade fullbordat första varvet runt jorden hade vi ännu inte hunnit till hotellet - sånt är livet

. // Dag -kdg



Höstmötet 12 oktober 2009

avlöpte som väntat lugnt. Styrelsens beslut att medlemsavgiften bibehålls oförändrad meddelades.
Styrelsen hade föreslagit inköp av en dataprojektor, så att -KDG slipper nöta ut sin, och mötet tyckte
det var en bra idé – styrelsen får fortsätta på den inslagna linjen.

De närvarande kunde också glädjas åt att ekonomin är god och att allting är bra, med ett undantag: i
klubblokalen har vi ännu inte återfått förbindelsen med yttervärlden via internet.

Efter förhandlingarna steg SM5SVM Hans från Västerås
fram och delade ut plaketten ”Kurt Leuchovius minne” till
SM5IQ. Det bör nämnas att bland de tre, som tidigare erhållit
utmärkelsen, finns SM0KON Olle (också TSA).

Vad det är och varför, det framgår av ett utdrag från SSA:s
hemsida. Eder webmaster tvekade länge innan hans sämre
jag beslutade att återge detta utdrag här nedan.

Foton på denna sida SM0KDG. Text SM5IQ



(Från Sveriges Sändaramatörers hemsida 16 oktober 2009)

Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2009

Alf Lindgren SM5IQ

För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.

Motivering: Alf Lindgren är en förgrundsfigur för rävjaktens introduktion i Sverige i slutet av 40-talet.
Han blev då naturligt SSA:s förste rävjaktsledare under ett decennium och tävlade även internationellt.
Förutom att vara en skicklig rävjägare konstruerade Alf också en rävsax på 50-talet som blev kallad
"Folksaxen". Ett exempel på dess popularitet var att den kunde inköpas som byggsats från Elfa som
sålde 500 exemplar. Rävjakt spreds även till allmänheten genom att Alf figurerade i ett antal
tidningsartiklar, i t ex Aftonbladet. Att vi springer rävjakt i Sverige nu drygt 60 år efter införandet är
till mycket stor del frukten av Alfs arbete. Alf mottog utmärkelsen på Täby Sändaramatörers höstmöte
den 12 oktober.

Alf SM5IQ får utmärkelsen utdelad av Hans SM5SVM

Foto: SM0KON

73 de SM5SVM Hans

(Anm: Utmärkelsen delas ut av Västerås Radioklubb).



SDR och HPSDR 14 oktober med SM0UCC

Jo - vi var strax under tio gubbs som åhörare och som beundrare av Kurts alla kretskort m m.

Kurt höll ett intressant föredrag och berättade livfullt om olika sätt att sända och ta emot med SDR -
Software Defined Radio - med olika utvecklingar.
Med en fin PowerPointpresentation och illustrativa bilder klargjordes systemets grunder. Därefter visades
"live" delar ur Kurts egen produktion. D v s de komponenter han själv skaffat och byggt för att sätta upp
sitt eget SDR-system.

Vi ser fram emot nästa steg när vi får provköra Kurts SDR-radio.

Text och bild SM0KDG Dag



SM5IQ, mest om
80 m rampejl

SM0KON, mest om
2 m yagipejl

Foto SM0KDG



TELEMUSEUM stängdes 2004
När Telia och Sonera gick ihop satte finnarna fingret på de 15 miljoner som gick till museal verksamhet och såg till att de
ströks. För kulturministern (Ulvskog) var teknik inte att anse som kultur, pengar från hennes departement skulle gå till
riktig ”kultur”. Ingenstans fanns medel att fortsätta driften av Telemuseum.

Det mesta av samlingarna ligger nu oåtkomliga i lager, men snart finns det inte ens pengar att betala hyran med, och vad
händer då? SM0UGV Bengt besökte TSA 4 november 2009 och berättade om alla svårigheter han mött i sin kamp att
rädda så mycket som möjligt.

Men minnet av denna teknikkulturskatt, som hotar att gå förlorad, finns kvar i den film, som Bengt spelade in mellan jul
och nyår 2003. Av tre timmars råmaterial har blivit 37 minuter, som i 31 avsnitt ger en god inblick i det som varit.

Vi togs med till Telegrafstyrelsens och L M Ericssons autentiskt uppbyggda styrelserum, tittade på optisk telegraf och
gamla telefoner, besökte Stockholms Telegraftation, såg hundratals radiomottagare av förkrigsmodell, en surplusutrustad
amatörstation från fyrtiotalet, hörde Hans Werthén berätta om de första telvisionsförsöken och mycket annat. Det går inte
att recensera filmen, den måste ses. Många gjorde det den här kvällen hos TSA!

SM0UGV är, som de flesta väl vet, även mannen bakom Tekniska Museets amatörradiostation SK0TM och har med
diplomati och mycket tid och arbete lotsat den genom olika svårigheter från TM till Telemuseum och vidare via proviso-
riskt QTH på TM till det slutgiltiga på museets plan 4. Fritt inträde på onsdagskvällar!

Text och bild SM5IQ Affe



Studiebesök på SOS Alarm 11 november

Vi var 14 personer som letade oss fram till Johannes kyrkogård och tillbringade 2h15m 36 meter
under jordytan. Det var 50% mer än utlovad tid, men den glada och kunniga flickan som tog hand om
oss hölls igång av publikens frågor och sin egen entusiasm. 120 operatörer arbetar i skift på
stockholmscentralen. När någon ringer 112 besvaras samtalet inom 8 sekunder, och alltefter
samtalets art läggs medhörning ut till sjuksköterska eller läkare, ambulanspersonal etc så att
upprepningar och missförstånd undviks. Centralen ansvarar för Stockholms län med dess två
miljoner invånare i 26 kommuner och hade 2008 nästan trekvarts miljon 112-samtal att ta hand om!

SOS Alarm är ett samhällsägt aktiebolag där staten äger 50% och kommuner och landsting resten.
Tack Kurt -UCC som fixade besöket!

Text: Affe SM5IQ

En sjua i Näsbydalsskolan besökte oss 9 december

17 ungdomar, deras fysiklärare Johnny Rosberg och besöksmottagarna SM5IQ och SM0RGH
träffades under väl använda 75 minuter. Eleverna vet nu allt om likström, växelström, MHz,
vågutbredning och annat nyttigt. Dessutom fick de prata med TSA-medlemmen SA0AQN Janne, som
med "sitt" fartyg befann sig utanför Lands End. Törstade man efter mera fanns julmust till hands.

LUCIA firades 14 december!

För åttonde året i följd skred Anna in och skapade den rätta
stämningen med sin stora repertoar av lucia- och julsånger, och hennes
uttåg följdes av långa och intensiva applåder. Så tändes ljuset igen, och
kaffe, glögg, lussekusar och pepparkakor slank ner under ivrigt
minglande bland de trettio närvarande (26 i gästboken).

Som vanligt var det Calle/SM5BF som med assistans av
Janne/SA0ANS stod för arrangemanget, något som han i ett svagt
ögonblick hotade att fortsätta med.

Text och bild: Affe / SM5IQ


