
 
 

TÄBY SÄNDARAMATÖRER (TSA) - SK0MT 

Verksamhetsberättelse för år 2021 

Inledning med sammanfattning 

Täby Sändaramatörer (TSA) är en ideell förening med säte i Täby och med sin verksamhet 

koncentrerad främst till Stockholms läns nordöstra delar. TSA är klubbmedlem i Sveriges 

Sändareamatörer (SSA). Klubben deltog under året aktivt i arrangemangen av och deltagandet i 

SSA:s distrikt 0 möten och aktiviteter. 

Verksamheten under året har påverkats av den pågående pandemin. Alla möten i klubblokalen ställdes 

in till och med november månad Klubbmötena hölls under den tiden digitalt. Vårterminsavslutningen 

kunde dock hållas traditionsenligt på Kvarnberget. Styrelsemöten har varit digitala till och med 

oktober månad. Det första styrelsemötet i klubblokalen hölls den 15:e. november 

TSA har Täby kommuns reservledningscentral som klubblokal (Byäng) och i denna har vi nu 

ändamålsenliga, väl avvägda och bra radiostationer. 

TSA har ett gott samarbete med Täby kommun och Byängsskolan. Vi har samarbetsavtal med 

Civilförsvarsföreningen Täby/Österåker och ett gott samarbete med Kvarnbergets radioklubb SK0UX. 

Aktuella uppgifter finns på klubbens hemsida https://sk0mt.net.  

Medlemsantal 

Föreningen har 131 medlemmar.  

Styrelsen 

Ordföranden väljs av årsmötet; i övrigt har den konstituerat sig själv: 

SM0MPV Claes Carneheim, ordförande 

SM0OTX Gunnar Törnqvist, vice ordförande 

SM0WAV Sven-Erik Thor, sekreterare  

SM0KDG Dag Florén, kassör 

SA0MAD Magnus Danielson, ledamot 

SM0VWM Anders Högberg, suppleant 

SA0WAI Jeremy Young, suppleant 

Styrelsens ledamöter arbetar självständigt i stadgarnas anda. TSA:s firma tecknas av ordföranden och 

kassören var för sig. 

Ordinarie styrelsemöten äger rum – utom under ferier – var fjärde vecka. Totalt har 13 styrelsemöten 

protokollförts under året, tre av dem har varit fysiska och sju digitala. Under året har även ett 

gemensamt årsmöte och ett digitalt höstmöte arrangerats, i enlighet med föreningens stadgar. 

Funktionärer 

Styrelsen utser utom och inom sig funktionsansvariga som kan arbeta självständigt i stadgarnas anda. 

Funktionärer eller projektgrupper, som löpande redovisas på hemsidan, arbetar på längre eller kortare 

tid. 

Ekonomi 

TSA:s ekonomiska ställning ger inte anledning till oro. Status framgår av kassörens ekonomirapport. 

Styrelsen har inom den av årsmötet sanktionerade ramen beslutat om oförändrad medlemsavgift, för 

vuxna 230 kr - med lägre avgifter för andra medlemskategorier. Möjlighet finns att bli ständig medlem. 

TSA har erhållit många gåvor som kan användas som reserv och för sambandsuppdrag samt lånas ut eller 

har sålts.  

https://sk0mt.net/


 
 

TSA har ett gott försäkringsskydd inkluderande ansvar.  

Klubblokal, post, internet övrigt 

TSA har en utmärkt klubblokal (Täby kommuns reservledningscentral), "Byäng".  

Genom åren har vi gradvis funnit bra former för klubblokalens inredning och utrustning. Det inre rummet 

kan användas för kurser, sammanträden och andra möten utan inbördes störningar med andra aktiviteter. 

Där finns även en operatörsplats. Ytterligare en operatörsplats finns i det yttre rummet som används 

främst när det inre rummet är upptaget av mötesverksamhet. 

Ommålningen av golven i klubblokalen, som startades 2020, färdigställdes och uppstädningen 

fortsatte. Bengt SM0HBV, Claes SM0MPV, Dag SM0KDG, Gunnar SM0OTX, Sven-Erik SM0WAV 

och Ulf SA0MEI har alla varit aktiva för att få ordning på lokalen.  

 

Vi har i både stora och lilla rummet dataprojektorer monterade. 
 

Klubbens post går nu mer till Claes (SM0MPV, tidningar mm) och Dag (SM0KDG, fakturor mm). På 

så sätt sparar vi in kostnaden för postens postfack. 

En 5 GHz länk mellan Klubblokalen och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), förser klubben med 

internet via AMPRNet. 

En server har skänkts till klubben av Anders SM0VWM och han arbetar med att konfigurera den så att 

den kan nås från nätet. 

TSA:s bibliotek  

I samband med ommålningen av lokalens golv så har vår bibliotekarie Janne SA0JEN lagt ner ett stort 

jobb med att sortera och rensa innehållet i bokhyllorna. Tidskrifter, böcker och kataloger har sorterats, 

och en katalogisering planeras att göras. Styrelsen beslutade att slänga en del böcker, tidskrifter och 

nästan samtliga särtryck. Samtliga nordiska tidskrifter beslutades också att slängas, då de finns 

tillgängliga elektroniskt och i SSA:s arkiv.  

TSA prenumererar på QTC (som medlem i SSA), QST, RadCom, CQ-DL och QEX. 

TSA har nu ett ändamålsenligt bibliotek med böcker, kataloger och långa årsserier av amatörradio-

tidskrifter. 

Vi får ständigt donationer av tidskrifter och litteratur och våra samlingar har kompletterats.  

Styrelsen påpekar vikten av att man inte får låna hem nyinkomna tidskrifter och inte heller får låna utan 

att skriva i låneliggaren. 

TSA:s videotek 

Många filmer om främst TSA och rävjakt (VHS/DVD) kan beskådas och lånas. Det finns en tanke att 

digitalisera dessa. 

QUATSA 

Vår klubbtidning QUATSA har inte utkommit detta år.  

Vad händer hos Täby Sändaramatörer 

Under året har 13 e-brev med information om vad som pågår i klubben skickats ut till samtliga 

medlemmar. Dessa planeras att sparas på klubbens hemsida. 

Internettjänster 

Vår hemsida https://sk0mt.net gick ner. Troligtvis var det en hackeratack som gjorde att sidan låste sig. 

https://sk0mt.net/


 
 

Anders SM0VWM såg mycket snabbt till att vi fick upp en provisorisk sida, där vi kunde dela den mest 

basala informationen. 

Thomas SM0KBD lyckades återskapa sidan, så att all information räddades. I samband med detta så bytte vi 

internet- och e-post-leverantör från one.com till Inleed. Sidan kan fortsatt nås på https://sk0mt.net. 

Samtidigt med flytten så fortsatte Thomas med att ändra layouten på sidan, så nu har vi en bra fungerande 

hemsida. Thomas SM0KBD är nu vår webmaster och fortsätter arbetet att utveckla sidan. 

Lokaltrafiknät 

TSA:s lokaltrafiknät går - utom under semestertid - söndagskvällar kl 2130 på klubbfrekvensen 145.525 

MHz, sammankopplat med RU376/RU4. Nätet körs enligt ett löpande schema av styrelsens ledamöter. 

I slutet av september gick RU376/RU4 QRT för tillsyn och trimning och lokaltrafiknäten upphörde i 

och med detta. 

Onsdagar klockan 0900 körs ring-QSO på 3728 kHz ± QRM med normalt 6 à 8 deltagare.  

Klubbstation, allmänt 

Sammantaget kan konstateras att TSA har en ändamålsenlig, väl avvägd och väl fungerande klubbstation 

med flera operatörsplatser. En oskattbar tillgång är det 36 meter höga antenntornet som tillhör och 

grundunderhålls av kommunen. TSA gör frekvent tillsyn.  

Klubbstation, HF 

Klubben har en SunSDR2-PRO, en mjukvarudefinierad transceiver för kortvåg och VHF samt  

en IC756-PRO för alla kortvågsband, inklusive 6 m.  

En IC-7600, Kenwood TS590S samt ett SPE Expert 1K-FA slutsteg har lånats ut av Claes SM0MPV. 

En fin samling Heathkit utrustning finns uppsatt i klubblokalen, vänligen dit ställd av Bengt 

SM0DHH. Klubben har även andra kortvågsstationer som kan användas för sambandsuppdrag och 

utlåning. 

Klubben har två riktantenner för kortvåg KT36XA for 10, 15 och 20M banden och JK121730 för 12, 17 

och 30M banden. Det finns en dipol för 160 meter, en Windom för 80m och neråt i våglängd. Samtliga 

antenner är monterade på det 36 m höga tornet. 

Klubbstation, VHF och UHF 

För VHF och UHF har klubben ett flertal stationer, några är igång vid möten i klubblokalen. Och de 

kommer väl till pass som sambands- och reservstationer. 

70 cm Repeater SK0RMT  

TSAs 70 cm repeater SK0RMT RU279/RU5x är i grunden en Motorola MTR2000 repeater för FM. 

Tanken var från början att skapa en D-Star repeater i Norrort, något som inte fanns. Mycket tid lagts 

ned på att koppla ihop ett digitalt modem (MMDVM) och dator (Raspberry Pi) till repeatern för att på 

så sätt skapa en digital repeater. I dagsläget stöder SK0RMT förutom FM även D-Star, C4FM och 

DMR. 

Övrig utrustning 

Klubben har som gåva och genom inköp från Bengts SM0HBV dödsbo förvärvat mätinstrument, 

radioapparater och annan utrustning samt ett stort antal komponenter. 

Klubben har nu en mycket god uppsättning mätinstrument. 

Programverksamheten 

På måndagar brukar vi ha "öppet hus" i klubblokalen, men denna aktivitet kunde bara hållas några 

gånger i slutet av höstterminen på grund av pandemin. De ”öppna husen” flyttade till digitala möten, 

där ett stort antal korta presentationer om allt från single board computers (SBC) till DX-jakt 

föredrogs. Deltagandet på dessa digitala möten var minst lika stort som den brukar vara på de 

ordinarie mötena, om inte större. 

https://sk0mt.net/


 
 

Traditionsenligt så hölls våravslutningen hos SK0UX på Kvarnberget. 

Den 5:e september deltog klubben i arrangemanget av Radio Nord Revival på Vaxholms Kastell, 

tillsammans med f.d. Radio Nord anställda. Sändningarna skedde på HF- och FM-banden. 

Klubben har ett nära samarbete med SK0UX, SK0ZA och SK0BU. 

SSA HF Contest Cup 

Klubben kom på 9: plats i 2021 års klubbtävling. Fjorton medlemmar bidrog till det resultatet. 

Utbildning 

En CW-kurs för nybörjare startades i början av höstterminen. Även den fick avbrytas. 

Klubben planerar en ny kurs för blivande radioamatörer som skall gå under vårterminen 2022.  

Samband och stöd vid extraordinära situationer 

Täby Österåkers Civilförsvarsförening (CffTÖ) rådgör med TSA i sambandsfrågor och ser TSA som sin 

kvalificerade sambandsresurs. Med CffTÖ har TSA överenskommit en inriktning för att hjälpa till med 

samband vid extraordinära händelser. För FRG (frivilliga resursgrupper) ställer TSA upp med 

operatörer och vi har även FRG-utbildade medlemmar. 

AMPRNet länkar byggs runt huvudstadsområdet och här hjälper TSA till på flera sätt. Björn SA0BXI 

håller i ledningen. 

 

Marknadsföring 

TSA profilerar sig huvudsakligen genom hemsidan. Evenemang som bedöms intressanta för icke TSA 

medlemmar meddelas även till QTC och SSA-bulletinen. 

 

Tack 

Styrelsen uttalar ett varmt tack till funktionärer och övriga medlemmar för visat stöd samt till många 

medlemmar och icke medlemmar, kända eller anonyma, för erhållna gåvor och donationer. Tack går 

även till Byängsskolan, till Täby kommun med sitt fastighetsbolag och till Civilförsvarsföreningen 

Täby/Österåker. 

 

 

SM0MPV, ordförande SM0OTX, vice ordförande SM0KDG, kassör SM0WAV, sekreterare 

 

 

SA0MAD, ledamot SM0VWM, suppleant SA0WAI, suppleant 


