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SM0UCC Kurt berättade 2009-01-28 om "Fjärrstyrning av radioutrustning via internet"

25 personer lyssnade, däribland Kvarnbergs-ordföranden SM0DZB Tore,
som på bilden pekar ut vart amatörradion bör sikta. Tore var en av kandidaterna till posten som SSA ordförande

och fick mer än dubbelt så många röster som de båda övriga kandidaterna tillsammans.
Text och bild SM5IQ

Det var inte bara teori som deltagarna bjöds på vid den sista avslipningen
inför det kommande certifikatprovet

Foto SM5IQ



TSA årsmöte 16 mars
Nu har vi en ny ordförande, SM0YQF Pekka!
Styrelsen i övrigt: v.ordf. SM0UCC Kurt, kassör SM0KDG Dag, sekr. SM0WAV
Sven-Erik, ledamot SM0VIA Axel. Suppleanter SM0LQI Kurt, SA0AYU Joakim.

Text och bild: Affe SM5IQ

Fritt fram att rotera igen!

Tack vare en behjärtad insats av vidsittande personer, inkl. fotografen, kan beamarna åter roteras
med fungerande ändstopp. I det varma vårvädret 4 april förbereddes också justering av 160-
metersantennen, som är lite för lång.

Nu även fritt fram på tio band!

Nu, 16 april, är antennerna för alla band från 160 till 6 m mätta, avkortade, förlängda, reparerade och
är nu i skick som nya. Tacka KDG och HBV som jobbade med detta i fyra timmar! Och använd
antennerna.

Vilken fest!
Våra nycertifierade vänner bjöd på smörgåstårta m.m. 6 april. Njut av anblicken på nästa sida!

15 april QSP:ar Robert/SM0KCR från SM6JSM att alla nu fått sina SM-signaler. Grattis, hör av er på banden och
meddela gärna signalerna till SM0KDG, som håller i TSA:s medlemsregister!



Bilder och vanvördig text: Affe
SM5IQ

6 april 2009 bjöd våra f.d. elever, nu välbeställda
certifikatinnehavare, på smörgåstårta. drycker
och kaffebröd.

+ ”Var så goda och
ta för er” behövde
bara sägas en gång,
sedan var kön ett
faktum 4

Så gällde det att hitta en plats – innan
styrelsen pliktskyldigast drog sig in i
det lilla rummet för ett sammanträde

var vi uppemot 25 personer
i ”kaféet”. 4

Men mingla kan man göra stående
också. 9

Här tycks den försam lade menigheten,
värdar såväl som gäster, ha drabbats

avmatförlamning 4

Här tycks den församlade menigheten, värdar
såväl som gäster, ha drabbats av matförlamning.

T.v. SM0ZEU Ann, t.h. SM0ZFC Caroline



Så långt ögat når - ingen plats för en kopp på borden eller en stjärt på stolarna -

Inkunablerna har fått stryka på foten

- ifall inkunabler har fötter att stryka på. I åratal har luftvolymen i klubblokalen gradvis minskat, eftersom
dubletter av tidskrifter ständigt har tillkommit och bananlådorna fyllt alla håligheter under hyllor och bord
och blockerat den hörna vi envisats med att kalla garderob.

Inför SSA årsmöte på det närbelägna Täby Park Hotel tog emellertid vår bibliotekarie Nisse/MRS -
delvis med hjälp av extrainkallade starka armar - ett krafttag och sorterade upp allting och fyllde samtliga
bord, många stolar och ett antal m² av golvet med svenska och utländska radiotidskrifter, varigenom
lokalen blev helt oanvändbar, se bilderna. Uppskattningsvis handlade det om 500 kg litteratur!

Ett trettiotal besökare plockade med sig en eller annan tidskrift, men en tog med sig hälften! Så på
efterföljande måndag kunde större delen av resterande 250 kg med hjälp av frivilliga bärare lastas i
Nisses bil för att dagen därpå glädja pappers- och wellpappsamlarna vid Hagby återvinningsstation. Även
allestädes inblandade Dag/KDG transporterade material dit.

- och bananlådor staplade till femte och sjätte led

Text och bild: SM5IQ



Temakväll SAMBAND måndag 27 april, två reportage

24 personer närvarande, däribland två som anmälde sig som medlemmar -
inte illa!

I tur och ordning uppträdde SM5IQ, SM0VYI, SM0HBV och SM0LQI med
nostalgi, erfarenheter från Lidingöloppet, Rimboritten, orienteringar, tillfälliga
repeatrar, cfsv-samverkan, trafikdisciplin m.m. och SM0KDG visade en
beredskapsväska som innehöll "allt" för förutsedda och oförutsedda behov vid
ett sambandsuppdrag.

Filmen från TSA:s insats vid ryttar-VM 1990 visades och många deltog i
diskussionen.

SM5IQ

SM5IQ:s 8 w copa m/1949, använd bl.a. vid samband i Jämtlandsfjällen

SM0LQI och SM0VYI Foto: SM0KDG

Affe SM5IQ inledde - och med sedvanlig bravur hölls ett välplanerat anförande om samband förr och nu med
illustationer av skilda slag. En handnycklad sändare 2.8-6.0 MHz med genialt avstämningssystem, OH bilder och så
en lite modernare film från Ryttar-VM bidrog till muntrationerna. Låt vara att tiden och tekniken förvanskat färgerna
på filmen en aning.

Hans SM0VYI, också ordentligt förberedd, berättade om sina äventyr i "sambandsskogen "med sin sandfärgade
handapparat.

Bengt SM0HBV hade startat med 27 MHz och därefter gröna FRO-prylar innan riktiga radiostationer kom.
Kurt SM0LQI har också varit med på de flesta samband vi haft.
Undertecknads nästa tomma sambandslåda (tre riggar på rep) påminde mest om Hasse Alfredssons story om

ormtjusaren i Kivik, man fick berätta vad den skulle innehållit.
Fantastiskt att så många kommer på klubbens temakvällar.

SM0KDG



Pressen på knä för TSA, se bild! Kommer i T&D torsdag 14 maj

Tisdag 29 april kom TäbyDanderyd Tidnings
redaktionschef Niclas Kindvall till TSA. Han togs emot
av TSA ordf SM0YQF Pekka, TSA v.ordf SM0UCC
Kurt, TSA kassör SM0KDG Dag, TSA info SM5IQ Affe
samt mannen som håller SK0MT varmast, SM0MPV
Claes. Denne hade fixat sked med 5R8FU Åke på
Madagaskar, K8SL Rolf i North Carolina och KB4RM
Rose Marie i Virginia. Allt gick planenligt, och särskilt
Rose Marie gav information i en för den oinvigde
utmärkt form, utan teknik, utan Q-förkortningar. T&D
fick svar på frågor som "hur har du hamnat i USA" och
"vad tycker du är bäst med amatörradio". Vad svaren
blev får du kanske läsa i den T&D som kommer ut
torsdag 14 maj.

Bilden visar Niclas som i sin tur siktar på operatören -
MPV.

Besöket varade i drygt en och en halv timme, inkl.
fika.

Text och bild: Affe SM5IQ

Temakväll TELEGRAFI måndag 4 maj

Introduktion till telegraferingskurs blev det väl
inte, eftersom nästan alla av de tolv närvarande
behärskade den ädla konsten, men Åke SM5UH
kåserade engagerat om hur han på CW fått kontakt
med 143 YLs (resultatet syns på bilden), om
utvalda livsöden bland dessa, om hur han som
signalofficer under kriget lärt upp en samling
värnpliktiga till fullödiga signalister med mera.

Henning SM0PRY firade 60-årsjubileet av sin
licens och bjöd på tre, möjligen fyra tårtor - de gick
åt så fort att man inte hann räkna dem.

Text och bild: Affe SM5IQ


