NR 09 2005

MÅNDAG 12 DECEMBER

19:30 RADIOMUSÈET

FÖRENINGSINFORMATION
QRO-bladet är Göteborgs Sändareamatörers organ för
meddelanden och information.
Uttalanden och åsikter som framförs i signerade artiklar är
ej GSA:s eller tidningens egna. Osignerade artiklar tas
enbart in med godkännande av QRO redaktören som då
också tar ansvar för den osignerade artikeln.

Föreningen Göteborgs Sändareamatörer har adressen
Postbox 230, 435 25 Mölnlycke.
Adressen till GSA:s hemsida:
http://www.sk6gsa.se
Kontaktman är SM6ETR Lars Westerlund,
tel 031-21 83 23

Redaktör och ansvarig utgivare är SM6UQP, Robert
Roos, Fjällviolen 8, 424 48 Angered tel: 073-714 21 30.
Redaktionen innehar utgivningsbevis - Nr 26 073.

Medlemsavgiften för år 2006 är 270 kr inkl QRO och
rösträtt. Familjemedlem 150Kr exkl. QRO och inkl rösträtt.
Stödmedlem 50 Kr exkl. rösträtt och exkl. QRO.
Pengarna insättes på föreningens PostGironr: 42 20 64-6.
Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap
i föreningen varpå inbetald belopp återsändes.

Eftertryck mm får enbart ske med villkoret att källan :
Göteborgs Sändareamatörer – QRO NR och årgång anges.
Artiklar till tidningen får vara skrivna precis hur som
helst. Inga konstiga reklambyråkrav eller annan ologiskt
tjafs, såsom krav på färg, upplösning med mera föreligger.
Bilder kan få vara i valfri digitalt format.
JPG,GIF,TIF,EMF,WMF etc. går utmärkt. Vid vanliga
foton vänligen bifoga frankerat svarskuvert för retur.

Bidrag till repeatern SK6SA/R och andra frivilliga bidrag
insättes på samma postgironummer. Frivilliga bidrag
mottages med stor tacksamhet.
Månadsmöten hålls i Radiomuseet, Anders Carlssons gata
2 (Lundbystrand) andra måndagen i månaden klockan
19.30

Bidrag kan skickas till sm6uqp@sk6gsa.se
Manusstopp är kring den 20:e varje månaden innan QRO
utkommer. För ej beställt material ansvaras ej.
SK6AG / SK6GSA
Klubbstugans adress är Gamla Boråsvägen 2.
Tel öppet-hus kvällar: 031- 472 599
(031-GSA 599 från mobiltelefon)
GSA-nätet GSA-nätet och kvällsbulletinen sänds över
repeatern
SK6SA/R (RV52 / R2, frekvens 145,650 MHz) varje
söndag kl 20.00 utom vid sommar- och helguppehåll.

Valberedning 2005
SM6CUF
Ragnar
SM6LUX
Jörgen
SM6EHL
Martin

031-12 08 01
031-330 74 09
031-29 65 54

Revisorer 2005
SM6YAT
Erik
SM6LUX
Jörgen
SM6TEU
Lennart

070-3535746
031-330 74 09
031-29 05 14

Repeaterfrekvens för GSA´s 10 met.repeater
29680 / 29,580 ut/in

STYRELSEN 2005
Ordförande
SM6ETR
v. ordförande
SM6UQP
Sekreterare
SM6VYP
v sekr.
SM6XYY
Kassör
SM6UTB
Ledamot
SM6VAT
Ledamot
SM6NEF
Suppleant.
SM6VHZ
Suppleant
SM6XHZ

Lars Westerlund
Robert Roos
Valentin Eriksson
Jan Persson
Thomas Karlsson
Stefan Karlsson
Marieanne Sandin
Dick Lindgren
Bodil Johansson
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031-21 83 23
073-714 21 30
031-331 60 97
031-48 74 03
031-48 50 21
0303-542 02
031-40 47 72
031-48 49 02
031-43 24 94

ORDFÖRANDEORD

Hej alla glada amatörer.
Så har vi åter klarat av en stor del av höstterminen och ser fram emot luciamötet
den 12.e december. Detta är ju det möte då vi av tradition brukar duka långbord
och bjuda på kaffe inne i Hugo Hammars sal och språka med varandra, m.a.o.
social samvaro. Det har även hänt att det dykt upp ett luciatåg som sjungit
vackert för oss.
Förra mötet, det i november valde vi styrelsen. Efter en hetsig debatt fann vi att
SM6UQP, Robert blivit vald till suppleant och att SM6VHZ, Dick blivit vald
till ledamot. Till ny suppleant efter SM6XHZ, Bodil valdes SM6YML, Svegge.
Mer om detta finns att läsa på annan plats i detta nummer.
Då vill jag bara passa på och önska er alla en riktigt god jul.
73 och kör mjukt från Lasse SM6ETR.

Styrelsen önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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KLUBBINFO
Nästa månadsmöte blir den 12 december klockan 19.30 i Radiomuséets lokaler.
Eftersom det är Luciatider, så bjuder klubben alla medlemmar på Luciakaffe.
Välkomna!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften. Med detta nummer av QRO medföljer
ett inbetalningskort. Som ni kan läsa i protokollet från ”Lilla årsmötet”, så höjdes
årsavgiften till 270:-. Avgiften för familjemedlemmar och stödmedlemmar är
oförändrad. När du betalar din medlemsavgift så glöm inte att skriva ditt namn!

Om du inte har fått något medlemskort så skriv ett mail till Lasse –ETR, så
skriver han ut ett till dig.

Medlemmar som har blivit lovade den nya boken
BLI SÄNDARAMATÖR hör av er till Thomas UTB
Telefon 48 50 21. 0730 - 529 129. eller R2

Vill du hjälpa föreningen att tjäna en bra slant så köp en bingolott eller fler! Hör
av dig till Lasse –ETR om du är intresserad. Han skickar hem lotten till dig – du
slipper gå till affären.

Vill du ha QRO via e-mail – hör av dig till mig. Några stycken får tidningen den
vägen och är mycket nöjda.
Januarinumret av QRO blir ett nummer, som blickar tillbaks på det gångna året
med bilder från olika händelser.
Hoppas att tomten är snäll! En GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!!
73 o 88 de –NEF Marieanne
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MÖTESPROTOKOLL
Medlemsmöte den 14 November 2005.
(Lilla Årsmötet)
Start ~kl:19.35
Antal närvarande medlemmar c:a 30 st. och en gäst från S/S Götheborg ”Raili”
SM6TEU Lennart erhåller ett hedersomnämnande med bifogat diplom för sina
insatser som QSL-manager. Detta inkluderar fritt kaffe på våra möten.
Ordförande SM6ETR Lasse delar ut ett antal medlemskort till bl.a. SM6YIH.
~kl.19.39
Mötet öppnas och dagordningen upplästes av ordf.
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.
Val av 2 st. justeringsmän.
Som ordförande valdes sittande, SM6ETR Lasse för ytterligare 1 år.
Val av 3 st. styrelseledamöter.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter var följande:
SM6XYY
SM6NEF
SM6UQP
Ett antal medlemmar föreslog att SM6VHZ skulle väljas i stället för SM6UQP
som ordinarie styrelsemedlem.
Votering begärdes och röstningens utfall blev, med rösterna 11-17, att
SM6VHZ lämnar sin post som suppleant och efterträder SM6UQP som
ordinarie styrelseledamot.
SM6XYY och SM6NEF omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.
Val av två suppleanter.
Valberedningens och mötesdeltagarnas förslag som suppleant nr ett var
följande: SM6YML
Röstning med handuppräkning utfördes och SM6YML valdes för två år.
Som suppleant nr två föreslogs följande:
SM6VLB
SM6YVF
SM6UQP
Votering begärdes och röstningens utfall blev, med rösterna 9-14, att SM6UQP
valdes som suppleant för två år.
Note: SM6LUX vill ha noterat att han avstod från att rösta.
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MÖTESPROTOKOLL
Val av valberedning resulterade i att de nuvarande omvaldes.
Val av revisorer:
SM6LUX och SM6YAT omvaldes.
Som revisorsuppleant valdes SM6TEU.
Kassören SM6UTB lämnade en sammanfattning av det ekonomiska läget.
186 medlemmar har betalat medlemsavgiften för det innevarande året 2005, varav
12 stycken som kursdeltagare.
Medlemsavgiften fastställdes till 270 kr. för nästa år och detta innebär en höjning
med 20 kr. mot nuvarande medlemsavgift för helbetalande.
Kassören uttryckte en begäran om att ALLA inbetalningar skall göras till honom
personligen eller via PostGirot för undvikande av missförstånd.
Internetuppkopplingen i klubbstugan skall av ekonomiska skäl förändras då den
nuvarande anses vara för dyr, detta kommer att innebära att hastigheten måste
sänkas.
Styrelsen informerar.
Styrelsen har rekommenderat SM6ETR som provförrättare i GSA.
”Sailoren” i stugan är till salu, intresserade ombedes kontakta SM6VHZ.
SM6NEF Marieanne har bokat signalen 7S6EM som eventsignal inför EM i
Göteborg 2006.
SM6ETR är ansvarig för hemsidan för 8S8BT och all e-post i denna fråga skall
skickas till honom.
Biträdande Redaktör SM6NEF Marieanne informerar om att dom som vill ha QRO
per e-post skall skicka en begäran om detta till QRO@SK6GSA.SE
En önskan om att bingolotto skulle återupptagas bifalldes och SM6ETR är
ansvarig för detta. Kontakta honom ang. lotter m.m.
Vi kommer i fortsättningen att endast prenumerera på de danska och norska
klubbtidningarna.
Ordförande meddelar att rycktet om att 8S8BT finns på en ”porrsite” är falskt.
SM6VHZ framförde ett önskemål om att låsen i klubbstugan skall bytas ut då det
kan antagas att det finns nycklar som inte har återlämnats av tidigare medlemmar.
Han informerade om att den reparerade IC-910 och en ny IC-7400 kommer att
placeras i radiochacket i en snar framtid.

Mötet avslutades ~kl: 21.00
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QSL-KORT

Följande har QSL-kort att hämta.
SK6AG AW RM SUB
SL6BE
SM6AFL AMR ANK APB APH ARO AUB AWL
BCD BDM BIF BLF BRH BRV BUY BXD
CAS CBX CDN CIY CJHCMD COT CPI CRA CRB CSO CUD CVT CXG
DED DEP DFO DID DIP DJE DJR DMF DOB DPT DU DUK DVG DVZ DWH
DWO
EAN EDD EDG EELEGL EGW EHL EHQ EHX EJI ENG EOM EPN EQI ETA
ETR ETY EUP
FBQ FDF FEG FFB FGR FJB FJU FLL FMB FNW FPC FRJ FSK FVK FYQ
FZD FZO
GNC GQO GQW GSA
HBI HGA HMX HUG HVR
IEW IJI IJM IPY IQO IRI IVA IWZ
JEK JTU JVI JVU
KBO KBR KFC KFY KIA KIN KIW KLF KOI KOK
L LFJ LOC LPR LQZ LTY
MDH MHE MHX MLY MNS MOJ MRE MWK MYF
NGG NGW NJS NKG NRG NSB NVK NVM NXQ NZA NZB
OAI OOQ ORY OWJ
PAH PDW PKK PMU POG PUP PVK PWQ
RBC RII RNF RPZ RRY RSC RSW RTN RXA RXX RZ
SCM SHF SJU SSP
TEI TFS THB TIB TMU TND TSA
UAF UEA UHR UJQ UJX UNC UQJ
VAU VIR VKE VKM VSR VTR VUD VWG VWT
WBG WHT WHU WKK WU WYN WZR WZY
XVC
YEG YJG YOU
ZM
Understruken = Har en hyffsad bunt att hämta.
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JULRESA

Rolf SM6IQD skall ut på sin årliga julresa till SM3-land, JP93, och kommer att
köra radio från bilen. Här berättar han om frekvenser och utrustning.
QRG 1840-1850 KHz, mode är SSB eller CW, det som för tillfället passar bäst.
Det är lite krångligt att köra långa CW-QSOn när jag samtidigt även rattar bilen.
Exakta tider när jag är QRV/m är svårt att säga men lyssna under juldagarna.
Riggen är en IC-706MK2G.
Antennen är hemmagjort.
O.B.S. Jag använder ingen matchbox.
Headsetet är köpt hos Clas i Insjön.
När jag kör CW använder jag en Bencher, det externa CW-minnet ( för ex CQ) är
hemmabyggt.
Troligen kommer jag, till och från att vara QRV från mitt föräldrahem.

Mera detaljer om antennen finns på www.sk6aw.net
tryck sedan på reportage så finns texten om bl.a antennen.

Staglinorna till antennen är i
verkligheten tunna, men på
bilden har de gjorts tjocka för att
kunns ses.

Vill du har mer info om tider –
kontakta Rolf -IQD

8
Radiotidningen QRO Nr 10 – 2005 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer – SK6AG

ÖLTUNNAN

Öltunnan är ett ständigt vandrande pris i GSA:s årliga aktivitetstävling. Alla
licensierade medlemmar i GSA är berättigade att deltaga.
TÄVLINGSTID: 30 dagar i följd under ett kalenderår. Denna period kan
påbörjas vilken dag som helst under året fram till den 2/12.
POÄNG: Varje tvåvägs-QSO ger 1 poäng. Ett QSO anses komplett om rätt call
antecknats i loggen och korrekta RST-rapporter utväxlats. Alla amatörband och
alla trafiksätt är tillåtna.
SAMMA MOTSTATION får räknas endast en gång per band och dag. TestQSO gäller ej. Repeater-QSO är OK, om de utväxlats över GSA:s repeater.
Endast singelop. trafik är tilllåten.
TÄVLINGSLOGGEN skall innehålla: datum, call, tRST, rRST, band och mode.
Loggen skall sändas till GSA:s postbox senast den 10/1 eller överlämnas till
januarimötet. GSA:s tävlingsjurys beslut kan ej överklagas.
VINNAREN får öltunnan på ett år, sex skarpa Pripps samt en graverad plåt med
årtal, call och poäng, som spikas på tunnan.
Vinnaren är skyldig tillse att tunnan återlämnas till GSA eller till nästa vinnare
efter ett år. Tunnan får ej utsättas för fukt, då den kan spricka vid senare torkning.
LYCKA TILL!
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GÖTHEBORG

Dags för årets julbord!
Även i år har vi tänkt att samlas
och avnjuta en god jultallrik eller
ett gott julbord. Vi som var med
förra året hade mycket trevligt och
gör gärna om det!
Tid och plats är inte bestämt ännu,
men hör upp på nätet, där kommer
mer information.
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LUCIASÅNG

AMATÖRERNAS LUCIASÅNG
Text: SM6ORS Lars
Natten står mörk och kall, kylan den biter
Ljuset i tillvaron är ljud från repeater.
-Glädje av den vi fått
under det år som gått.
Så därför skänker jag en tia
på Sankta Lucia.
Uppsamlare går kring och tar det du giver
Just till det ändamål, som jag här beskriver.
-Sedel och mynt går bra
allt vill repeatern ha.
Se till så det blir minst en tia
på Sankta Lucia.
Antenner och material, allting har kostat
Till glädje var sommardag, även vid frostnatt.
-Allting som vi nu får
endast till detta går.
Så låt oss skåda mången tia
på Sankta Lucia.
Har du ej pengar sänt på postgirotalongen
Får du rent samvetet denna säsongen
-om bidrag du lägger här
jag hoppas det inte är
din allra sista slitna tia
på Sankta Lucia.
Finns ej din penningpung alldeles nära
kan du här om en stund ditt bidrag frambära.
-Då räknar kassören allt
och meddelar summan kallt.
Själv bidrar han till en jämn tia
på Sankta Lucia.
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JULRIM
UQP´s julrim....
Farmor njuter av julens atmosfär.
Alla är samlade, gammal som kär.
Mor står och rör vid spisen,
far är ute och sätter på...
...köpa en tidning, vänta ni här.
Jag kommer tillbaka om en stund sisådär.
Och snart kommer tomten och delar ut
gåvor.
I soffen sitter gamla mormor och...

...kaffet i köket, julfika snart.
I stugan det pysslas i rasande fart.
Ute i kylan är drivan djup,
farfar vill gärna ta sig en...
...promenad i det vita vinterland.
Utanför fönstrets rimfrostrand.
Flera gäster det kommer in i husets sal.
Alla är här för de har inget....

nynnar på julevisor med mera.
Brevid tonårsdottern som börjat fundera.
Skall hon berätta på julaftonskvällen,
att hon faktiskt blivit på...

...emot att fira sin jul.
Barnen leker och haver så kul.
Morbror på de små flickorna titta,
"det vore ju fint med en liten...."

...ett sådant strålande julehumör.
För hon på flaska fått en odör.
Som får varje man ner på knä och på huk.
Fast allt hon vill ha är deras...

...bulle till kaffet som nu är serverat.
...kärlek, men tänk ej mer på det.
Till kalle och vänner som har musicerat.
Och Benjamin syrsa har sjungit så sävligt, För nu skall det sjungas om räven som
smet.
men alla tycker att det låter för...
Kvällen är slut, den har varit så kul,
och jag önskar eder alla en riktig god jul!
...resten, säger mor, är julmaten klar.
Och far bjuder brännvin till envar.
-Här finns till alla hörs hans dova stämma.
På landet bränner vi nämligen...

73 de 6UQP - Robert

inte upp alla sopor, vi källsorterar.
Och spar pengar till det som vi konsumerar.
Efter maten måste mätta morfar deklarera,
jag måste faktiskt gå ut och...
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WGSA

WGSA - Worked Göteborgs Sändare Amatörer
Verifierade kontakter med stationer i Göteborg, riktnummer 031, efter den
31/12 1952.
Alla band och trafiksätt är tillåtna. QSO över repeater eller mobilt gäller ej.
För kontakter på frekvenser över 30 MHz gäller:
sökande inom riktnummer 031-området
sökande övriga SM samt LA och OZ
sökande Europa

20 kontakter
10 kontakter
5 kontakter

För kontakter på frekvenserna 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz gäller:
sökande från SM, LA, OZ
10 kontakter
sökande Europa
5 kontakter
sökande utanför Europa (DX)
2 kontakter
Avgift: 25 SEK vid hämtning och 35 SEK om du vill ha diplomet skickat på
posten.
Stickers kan erhållas för 3.5 eller 10 kontakter. Avgift: 3 SEK.
Diplommanager:

SM6VJK

Sätt samman en lista över QSL-korten enligt: datum, signal och band.
Lämna eller skicka listan och QSL-korten till Mikael.
Du får tillbaka korten samtidigt med diplomet.
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TELEGRAFERING
TELEGRAFERING

från QRO 9907

Sådan serie av rytmiskt upprepade rörelser som människan företager
med sin kropp och särskilt då med handen (högerhanden oftast) vid
manipulering av telegrafnyckel i takt med Morses alfabet, antingen som
ett ofrivilligt uttryck av en stark affekt eller för att bereda nöje åt sig
själv och mottagaren, eller för att ge någon slags sinnebildlig avspegling
av känslor och handlingar.
Det ordnande, sammanfattande elementet i telegraferingsrörelserna
utgöres av r y t m e n, vars natur är en strängt systematisk upprepning
av långa och korta morseteckendelar som operatören i sin tankeflykt
skönt sammanställer till ett vackert språk.
Den rätt utförda rytmiska rörelseprincipen genomgår - vidsträckt taget hela skapelsen, som lätt kan skönjas i fåglarnas vingslag; i grönskande
kvistars vaggning och sus; havsvågornas hävningar; himlakropparnas
rörelser; dagars och årstiders växlingar; det levandes pulsslag och
andning -. Detta ger en psykologisk förklaring till telegraferingsrytmens
starka inverkan på människosinnet.
Vad telegraferingsrörelsens rytm dessutom angår, betingas den av
omväxlande starka och svaga muskelsammandragningar. Blodet
strömmar därunder livligare till hjärnan, vilket åstadkommer en
angenäm upprymd sinnesstämning hos såväl den sändande som
mottagande parten. Genom att samma rörelser periodiskt upprepas
hålles kraftförbrukningen inom måttliga gränser så, att en känsla av
njutning, av tankens frihet, inställer sig. Sinnet förnimmer
telegraferingens takt och flykt som någonting skönt och tillkommer det
behagliga däri, att handrörelserna formar en smekande sinuskurva som
frambringar en lustkänsla av att uttrycka något på vackert vis. Uttrycket
förhöjs av medhörningen som frambringar djup harmoni mellan ljud
och rörelser.
Deltager flera i telegraferingsleken orsakar den inbördes rotationen ökat
välbehag, liksom att telegraferingen i allmänhet utvecklar den
mänskliga sällskaplighets- och gemensamhetskänslan.
Fastän medhörningen ej utgör någon oumbärlig bestånsdel av
telegraferingen beledsagar den nästan alltid denna, även om den utgöres
av en rå och klickig ton - från en sprucken högtalare..
Fritt efter Nordisk Familjebok, 2a uppl.
Uppslag: D a n s
73 de Philip/-6AOU
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VEM GÖR VAD 2005?

Funktionärer/aktiviteter
Antenngrupp
APRS ansvarig
Bibliotekarie
Byggkvällar
Cw-övning
Diplommanager
GSA-nät
Internetfrågor
Internetfrågor 2
Lotteri
Materialförvaltare
Medlemsregister
Nycklar radiorum/stugan
QRO-redaktör

0705 - 25 55 00
54 89 96
48 26 09
88 33 00
48 26 09
88 33 00
21 83 23
073 - 714 21 30
331 60 97
48 26 09

Tekniksekreterare

SM6YOF Jan-Inge
SM6YVB Björn
SM6RQN Nisse
SM6VJK Mikael
SM6RQN Nisse
SM6VJK Mikael
SM6ETR Lars
SM6UQP Robert
SM6VYP Valle
SM6RQN Nisse
Vakant
SM6NEF Marieanne
SM6NEF Marieanne
SM6UQP Robert
SM6NEF Marieanne
SM6VJK Mikael
SM6UQP Robert
SM6ETR Lars
SM6XNO Leif
SM6ETR Lars
SM6XNO Leif
SM6RQN Nisse
SM6XNO Leif
SM6XYY Janne
SM6VFZ Daniel

SSA funktionärer & kontaktpersoner
SSA Ordförande
QSL-manager
QSL-manager, Angered
DL6
Vice DL6

SM5XW Göran
SM6YOU Rickard
SM6VHZ Dick
SM6KAT Solveig
SM6HNS Dick

08 - 500 111 73
031 - 23 28 99
031 – 48 49 02
0300 - 610 48
0520 - 44 14 60

QRP-sektion
Radiosamband, ansvarig
Repeateransvarig - SK6SA
Vice Repeateransvarig - SK6SA
Stationsföreståndare - SK6AG
Vice Stationsföreståndare - SK6AG
Stugvärd
Tekniklärare

40 47 42
40 47 72
073 - 714 21 30
40 47 72
88 33 00
073 - 714 21 30
21 83 23
708 06 08
21 83 23
708 06 08
48 26 09
708 06 08
48 74 03
51 22 80

Samtliga SSA funktionärer har SIGNAL@SSA.SE som e-post adress där ”signal” ersätts av
respektive signalinnehavare
Tillika har samtliga GSA funktionärer SIGNAL@SK6GSA.SE som e-post adress.
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SISTA SIDAN
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