
TSA-aktiviteter hösten 2010

Kontroll av handapparater 6 september

Gusten SA0AUK hade laddat upp med en
imponerande samling mätinstrument för att
serva alla som var intresserade av sina hand-
jagares prestationsförmåga, och han fick fullt
upp att göra den närmaste timmen.

Man fick reda på uteffekt, frekvensnoggrannhet,
övertoner, modulation med mera.

Här får Pekka SM0YQF sin
apparat mätt, och i bakgrunden
finns köande och intresserade
(fr.v) Johan SM0RGH, Kurt
SM0UCC, Dag SM0KDG och
Åke SM5UH.

Text och bild Affe SM5IQ



Kortvågskonferensen på Fårö i augusti

13 september fick vi en livfull skildring av vad som
förevarit, när 120 personer från många länder
(därav 39 sändaramatörer!) konfererade och
samtidigt hade roligt. SM0FAG berättade och visade
bilder för 20 åhörare, och SM5BF gjorde inlägg från
bakersta bänken. Tyvärr är det omöjligt att referera
innehållet - det var alldeles för mycket för att få plats
här.

Nästa konferens planeras till 2013. På bilden
t.h. ses föreläsaren (t.v.) med hjälp av SM0HBV
koppla in en av sina apparater.

Text och bild SM5IQ

Bergsbestigare sänkte sig till vår källarnivå 11 oktober

Målet i sikte (om han på bilden vänder sig om)
På webben kan man läsa: "Summits On The Air (SOTA) is an award scheme for radio amateurs and

shortwave listeners that encourages portable operation in mountainous areas".
Och med utgångspunkt från det temat underhöll SM0HPL Anders de säkerligen 25 närvarande (23 i

gästboken) i en och en halv timme, och sedan flockade sig de närvarande kring bordet där den mångsidiga
men lätta utrustningen låg. Den måste vara lätt, pålitlig och köldtålig samt strömsnål för att kunna bäras upp till
och fungera på exempelvis Kebnekaises topp, där Anders firade sin femtioårsdag genom att köra 13 QSO på en
halvtimme, mest på 7 MHz telegrafi och några på 10.

Det finns många officiella SOTA-berg i Sverige - Kinnekulle är ett, lättare att bestiga. Och du kan skaffa dig
poäng sittande hemma genom att kolla SOTA-frekvenserna och kontakta friskusarna "där ute". Och de måste
ha minst fyra QSO från sin topp, annars har de klättrat förgäves.

Text och bild Affe, SM5IQ



Oj vilken fest!
Pub-aftonen den 29 september bjöd på ett verkligt gediget
innehåll, både kulturellt och kulinariskt.

Ämnet för dagens betraktelse var maritimt, närmare be-
stämt den danska filmen om s/s Martha, en film med kult-
status, fylld av ångfartygsnostalgi och dessutom mycket
rolig – det skrattades ofta i salongen.

Salongen förresten, den var ommöblerad till oigenkännlig-
het och erbjöd goda möjligheter till minglande i större
eller mindre grupper.

Johan SM0RGH hade dessutom trollat fram ett smörgås-
bord där allt man kunde önska sig fanns med. Egentligen
var det två smörgåsbord och bland läckerheterna fanns
bröd av alla hårdhetsgrader och schatteringar, sill, ost, ägg,
prickig korv, mögelost.... Och äppelkaka. Öl av varierande
utspädning, vin och t.o.m. en flaska OP för att passa till
Martha (fast det förstår bara de som har sett filmen).

SA0AQN/SH8IP Janne, sedan
15 år styrman hos Broströms,
förklarade skillnaden mellan

Martha och dagens fartyg

Det fanns inte så mycket kvar efter gästernas anstormning

Vänstra bilden fr.v.: SM0RGH Johan och Högra bilden fr.v.: SM0MRS Nisse, SM0UCC Kurt,

SA0AUK Gusten med XYL Saga. (stående) Rolf och längst t.h. SM0XBM Göran

Närmast t.v. om SM5UH sitter
Sven Jönsson, F2-veteran som
byggt en egen ångbåt på tomten i
Erikslund och i 20 år varit sekre-
terare i Sveriges Ångbåtsförening.
T.v. om honom syns Tomas Blom,
ägare till den 144 år gamla ång-
bogseraren Robert. Prominenta
hedersgäster alltså!



Text och bild: Affe SM5IQ
Faktaunderlag: Johan SM0RGH

)

Här njuter XYL SM0RGH Ludmila
och SM5BF Calle av föreställningen.

I bildens vänstra kant ser vi Knut
Sønstevold, norrman, Täbybo och

världsberömd fagottist.
XYL SM5BF Karin lockade ur Knut
att han faktiskt har gnistcertifikat –

kanske en person att värva till TSA?

Det dröjde länge innan t.f.
bartendern SM0KDG hade

jobbat färdigt.
28 namn hittades i gäst-

boken, så det kan ha varit
trettio besökare denna

minnesvärda kväll!



Höstmötet

Pekka presiderade.

Allt gick lugnt till, som vanligt

Vinstutdelning till sist! Tårta i sikte!

Nu har vi äntligen lämnat ut vinst nr 1 och
vinst nr 2 från vårt "Restlotteri". Dragningen
skedde på Kvarnberget i mitten av juni. Roger
SM0MGH och jag lyckades äntligen samordna
ett möte på klubben i dag tisdag 26 okt då
vinsterna överlämnades. Roger framförde sitt
och Pias (SM0NUI) stora tack och berättade att
de först trott att någon skämtat med dem när
de såg att familjen fått de två högsta
vinsterna, en ICOM IC E-900 D-star transceiver
och Rothammels Antennenbuch.

Roger donerade en summa att användas till
"tacktårta" samt en Yaesu VX-1 handapparat
att företrädesvis lämnas till någon ung
blivande radioamatör.

Fotografens enda halvdåliga bild får
illustrera vinstutlämningen. / SM0KDG Dag

SM0TSC Johan om D-star 1 november

Omkring 25 intresserade
åhörare fick både föreläsning
och demonstration av detta
trafiksätt. I ett häfte, som
föredragshållaren välvilligt
ställt till vårt förfogande, hittar
du text, bilder och en massa
länkar, så att du kan ta del av
all relevant information. I TSA
är SM0KCR redan involverad.

Ytterligare ett glädjeämne:
Familjen MGH-NUI, vinnare av

de båda högvinsterna i TSA:s "restlotteri" hade donerat medel till extraförplägnad, och Dag
hade inköpt 30 prinsessbakelser. De gick åt!

Text och bild: Affe SM5IQ



Om DX-lyssning 22 november

Claes Englund kom från Danderyd och berättade
för oss om dagens DX-lyssning. Många sändar-
amatörer har ju börjat som DX-lyssnare, men på
den tiden fanns flera kortvågsstationer att lyssna
på än i dag, och många hade svenskspråkiga
program. Men hobbyn lever och frodas fortfa-
rande, och klubbarna är många och likaså publi-
kationerna med frekvenslistor och tips. TSA fick
en stor bunt intressant litteratur. Man har täv-
lingar som är upplagda ungefär som våra con-
tests. Norr om Luleå finns t.o.m. en stuga med ett
otal antenner, bl.a. för mottagning av trans-
atlantisk mellanvåg!

Programchefen SM0UCC Kurt avtackade
föredragshållaren med det sedvanliga
presentkortet från Clas Ohlson.

Utom programmet överraskade kvällens stugvärd
SA0ANS Janne med lussekusar och kladdkaka
med vispgrädde!

Foto SM0KZZ Börje, text SM5IQ Affe



Lucia 13 december avslutade höstsäsongen 2010

SM5BF Calle stod som vanligt bakom glöggdisken, höll temperaturen och
utminuterade glögg av olika schatteringar. SA0ANS Janne och SA0BLY
Eva assisterade med kaffebryggning och dukning, och det fanns lussekusar,
pepparkakor, russin och mandel på självbetjäningsbordet och levande ljus på

borden i ”kaféet”.

Trettio man, varav 10 % damer, lät sig väl smaka i
väntan på Lucia. Så släcktes ljuset och ”vår gamla
vanliga” skönsjungande Lucia skred in (Lucior går
inte, de skrider). För nionde året i följd fick vi njuta
av Annas skickligt framförda julsånger, och folkets
jubel och applåder följde henne vid uttåget.

T.v. sitter Ann
SM0ZEU omgiven av
supportrar, inte minst
-KDG.

På nästa bild ser vi
våra medlemmar från
Bortre Uppland,
Yvonne och Rolf
SM5HP i samspråk
med Olle SM0KON
och Karl-Gunnar
SM5XR.

Classe SM0MPV
såg till att vi inte

var isolerade
från den övriga

världen
(bilden t.h.).

Ingen av de glada gästerna var så noga med betalningen,
så kvällen påstås ha gått med flera hundra kronors vinst!
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