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Julhälsning från Motala Sändaramatörer - SK5SM 
 

Ett år går fort och en hel har hänt inom Motala Sändaramatörer-SK5SM. Lokalen är 

iordningställd och den gamla beamen och masten som varit uppe i trettio år är nedtagen. 

Masten skall resas på nytt på innegården med en nyinköpt antenn typ OB 9-5 och helt fräscha 

tillbehör. Ett stort tack till Carlsund Utbildningscentrum som har gjutit mastfundamentet och 

Motala kommun samt Sveriges Rundradiomuseum för deras tillmötesgående mot föreningen.  

 

I januari gästade klubben av SM6CVX/Hasse med ett intressant program om DX exeditioner. 

Några medlemmar från Norrköpingsklubben besökte oss och visade fjärrstyrning och vi 

deltog i Bondebackadagen. SSA distriktsmöte  i SM5 var förlagt till Motala med SK5SM som 

värdklubb. Vi var också med på Föreningsexpon med egen monter i Team Sportiahallen.  

 

Allt har redovisats på vår hemsida www.sk5sm.se. 

 

Nu har vi möjlighet att göra något ännu bättre! Vi har goda förutsättningar och en aktiv 

styrelse. Detta kräver också aktiva medlemmar både i etern och i klubbverksamheten. Vi 

siktar på att ha SK5SM klubbstation öppen lördagar och söndagar under juni-augusti. 

  

Det är goda radiokonditioner över lag och det händer mycket i Motala under 2015 

 

Vår kassör SM5FWW/Leif skickar inom kort ut e-mail för uppbörd av medlemsavgiften. 

Ge dig själv en julklapp - ett medlemskap i SK5SM, pris 100,-/år 

 

Här är planerade aktiviteter under våren 2015: 

17 januari  SM5BXC/Karl-Axel föredrag om Radio Nord på Bibloteket i Motala 

14 februari  SA5CDO/Zeljko digitala moder 

15 mars SK5SM årsmöte 

16 maj Field Day i Borensberg i samarbete med LRA, Linköping. 

 

Andra aktuella datum inom amatörradion 

21 mars Radiomässa i Eskilstuna  

18 april  SSA årsmöte i Lysekil. 

 

 Har du frågor eller tips på aktiviteter kontakta styrelsen via e-post inform@sk5sm.se eller 

ring ordförande SM5BVV/Morgan 070-75 38 690 eller mail sm5bvv@ssa.se  

 

Tack till alla som har bidragit till vår verksamhet under året  

 

Styrelsen 

Motala Sändaramatörer - SK5SM 
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