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Bygger på det som publicerats på hemsidan

Full rulle i TSA trots sommarlovet!
När vi andra latar oss jobbar ett litet gäng i och runt vår lokal för att det
ska bli ännu trevligare för oss att återkomma i höst.

När du njuter av sol, sommar och semester och tror att TSA-lokalen
är stängd till i augusti, då finns där ett troget gäng som besiktigar,
reparerar, förbättrar, städar.... Antennerna i vårt torn är det många som
vill kunna utnyttja. Visst är anläggningen gediget byggd, men för att den
ska fungera och inte utgöra någon fara för förbipasserande civilbefolkning krävs kontroll och underhåll.
Och vem skulle göra det, om inte SM0KDG Dag? –
SM0RGH Johan använder sina professionella kunskaper och erfarenheter inför ett fläktbyte i
klubblokalen. Tack vare honom och den nästan vetenskapliga fläktprovningslådan får vi för-
hoppningsvis (ännu) bättre luft under våra höstliga sammankomster.

RIMBORITTEN
Text och bild:SM0KDG Dag
Här bredvid syns viktiga komponenter
för en lyckad tävling: Häst med kvar-
sittande ryttare, funktionärer och en
TSA-transceiver. Formationen längst
ned till vänster är fotografens tumme.

Före kl 07
var HBV på plats och sedan anlände
SM0KDG, RGH, WLC, WLD, UCC,
SA0ANS & BLY. Efter genomgång
med tävlingsledningen fastställdes
rapportpunkterna och sex av oss for
ut i terrängen medan HBV stannade i
radiohyddan för att leda och sammanställa
lägesrapporterna från oss ute på
rapportpunkterna. RGH ansvarade för
det publika PA-systemet och förmedlade
ryttarnas framsteg utefter banan. Johan
blandade även in gamla järnvägar, ång-
båtar och historiska kvarnar som funnits i
området, till åhörarnas förtjusning.
Det utlovade regnområdet missade oss. Ett

väder med ca 20 grader, moln och en lätt
vind som höll broms och flugor borta var

verkligen ett perfekt ryttar- och sambandsväder.

En epok är avslutad
Söndagen den 24 juli 2011 tog SM0HBV och SM0KDG
ner SM5UH:s antenn och mast – Ladugårdsvägen i
Ellagård är en sevärdhet fattigare, och en sedan 1935
aktiv CW-amatör har nog tyvärr kört sitt sista kortvågs-
QSO. Åke kommer på grund av sjukdom inte att kunna
återvända till sitt QTH, där han bott i 55 år.
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Text och bild: SM0KDG

En åtta man stark grupp samlades med Kurt UCC på TSA för att höra sändningen från SAQ
Grimeton till minne av Östen Mäkitalo.
Med klubbens äldsta medlem, CW entusiasten ”Ull-Hunden”, i spetsen lyssnade vi med
spänd förväntan på signalerna från världsarvets legendariska långvågssändare i Grimeton.
Det var ett krävande lyssnande. Hungern gjorde sig påmind och vi blev tvungna att uppsöka
ett näringsställe. Vi vecklade in Ull-Hund, rullstol och käppar i en bil och for till gamla
F2-området – där vår gamla klubbstuga en gång fanns. Här smorde vi kråset på en italiensk
restaurang som intagit en lokal i en tidigare grön F2-byggnad.

24 GHz månstuds 5 september
Lars Karlsson AA6IW / SM0CQC gjorde TSA den äran med att berätta

om och visa bilder på sin monumentala anläggning där borta i
Kalifornien, om sitt sedan många år bestående distansrekord på 24 GHz
EME, och gav oss också många intressanta glimtar av sitt mycket
händelse- och uppfinningsrika liv. En lång och givande frågestund
avslutade kvällen. (Lars kallas även ”Legenden bakom ABC80”.)
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Softrock i två veckor!
26 september berättade Janne SA0ANS om sina vedermödor när han förvandlade en mängd lösa

komponenter till en pytteliten mottagare. Rörliga och orörliga bilder ledde tanken till de där som
graverar hela första mosebok på ett sädeskorn. Måndagen därpå, 3 oktober, fick vi med -UCC:s hjälp
höra och se om/hur grunkan funkade "live".

Jannes XYL SM0BLY hade första kvällen förutom "grovdoppa" dukat fram kakor och tårtor till kaffet.
Det gick hela TSA utom de drygt 15 närvarande också miste om!



Från BARK och BESK till FRA:s moderna datorer
10 oktober kom Täbybon Anders Wik med 40 år på FRA bakom
sig (de sista åren som överdirektör) till oss för att bjuda på en
helkväll med FRA:s datorhistoria. Från BARK (1950) som
arbetade med reläer och behövde hundratals millisekunder för
en operation, via BESK (1953) som med sina elektronrör var
tusen gånger snabbare men där massor av kW måste kylas
bort. Ja, han började förresten lite tidigare, med brittiska
Colossos. Vi fick höra om utvecklingen till moderna dator-
kluster, och hur maskinerna fått allt vidare användning, från att
i början huvudsakligen ha använts för forcering av krypto.
Drygt 20 personer lyssnade andäktigt, och det blev mycket
eftersnack.
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HÖSTMÖTET avhölls 17 oktober
Styrelsens halvårsrapport, läge slutet av oktober 2011
Täby Sändaramatörer är en ideell förening med säte i Täby och med sin verksamhet koncentrerad främst till
Stockholms läns nordöstra delar.
I QUATSA, "Härmed underrättelser om Täby Sändaramatörer", och på TSAs hemsida redovisas TSAs organisation,
klubblokal, mötestider, sambands- och informationsdata samt regler för medlemskap.
Styrelsen har fått två nya ledamöter, SM0RGH Johan och SM0OTX Gunnar. Tyvärr har SM0LQI avgått ur styrelsen i
och med hans flytt till SM3.
TSAs ekonomiska ställning är god. Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrad,
SEK230 för fullbetalande medlem.
Klubben har fått många donationer av radiomateriel som till stor del har kunnat säljas och därmed stärkt föreningens
ekonomi.
Lokaltrafiknätet sköts av styrelsens ledamöter.
Repeatern RU4 med koppling till 145,525 har fått ny utrustning och är åter i etern.
Hemsidan fungerar utmärkt och hålls alltid aktuell. Den har adressen www.sk0mt.net.
QUATSA har utkommit enligt plan. Utkommer med 4 nummer istället för som tidigare 5. Pappersupplagan
produceras i klubblokalen.
Här följer en sammanfattning av den övriga verksamheten:
Antennsystemen har fortlöpande inspekterats. TSA har planerat utökning av HF-antennsystemet. - TSA svarade med
framgång för samband på Rimboritten, vilket vi räknar med att göra även kommande år. - Programverksamheten i
SM0UCCs regi har ökat i omfattning med många intressanta föredragshållare och studiebesök. - TSA hade
våravslutning på Kvarnberget.

TSA på guidad tur hos NASA 19 oktober
25 personer besökte NASA-utställningen på Tekniska museet! Den öppnades i mars och fortsatte bara

några veckor till, för att sedan turnera runt världen. Den är imponerande och har tvingat mycket av
museets ordinarie materiel att maka åt sig. Fotografering sågs inte med blida ögon, tyvärr.

Den första timmen fördes vi runt av en av TSA betalad guide, och nästa timme kunde vi följa SM0KDG
och (gratis!) få en mängd kompletterande uppgifter - Dag gjorde sitt sjätte utställningsbesök och har ju
dessutom bevittnat flera uppskjutningar på ort och ställe. En väl använd kväll!
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CERTIFIKATKURSEN BÖRJADE 24 OKTOBER!

"Vi har nu, 20 oktober, 6 eller 7 anmälningar..." kunde man läsa på hemsidan, och så fick det bli. Nu
har vi kört igång med en ny kull trevliga elever som verkar trivas och som vi ska lotsa fram till amatör-
certifikatet. Vi önskar er lycka till!
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Yosami och Grimeton 31 oktober

Bengt -UGV har stått i "talarstolen" hos oss flera gånger

förut. Nu gjorde han det igen, sedan han varit i Japan och

besökt museet i Yosami – SAQ:s japanska motsvarighet är

inte körbar, endast museal. Vi hade hoppats att få in en

liten sammanfattning av kvällen från någon som hade

tillfälle att närvara, men så blev det inte.
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En fulltecknad veckända
SM0-MÖTE hos TSA på söndagen!

Söndagen den 13 november 2011 ägde ett distriktsmöte rum i Byängsskolans matsal en våning
ovanför vår klubblokal. Cirka 30 personer deltog i klubbledarträffen kl. 10, och ytterligare 1½ tiotal
tillkom på SM0-mötet kl. 13. Först efter 1700 var lokalen tom!

Och så dagen därpå...

De som hörsammat SM5BF Calles inbjudan till mobilsymposiet till Östen Mäkitalos minne på KVA deltog
där kl. 13-16, och kl. 19 var man igång på klubben som vanligt: SM0VYH Peter talade om säkerhets-
system för tåg, varför vi har dem, hur de fungerar samt hur tåget får information från marken via radio.

Allt om FACEBOOK - vad, hur, varför?
Den 5 dec berättade Peter -WLC och Kristian -WLD om Facebook. Hur man kommer igång, hur man

enkelt sprider information och lite allmänt om hur dagens ungdomar använder sig av Facebook. Om TSA
ska komma med ska styrelsen fundera på.

Anna som TSA:s Lucia tionde året i följd måndag 12 december!
Och Calle SM5BF var rödluvad bartender bjudande på glögg av angenäm styrka och smak, och Janne

SA0ANS och Eva SM0BLY assisterade bland pepparkakor och lussekusar. Levande ljus, stämningsfull
inledning till julen! Lucia skred in (alla Lucior skrider) och sjöng ett antal vackra julsånger till den 20-
hövdade publikens förtjusning, enligt vad som berättats på 3725 kHz (bilder saknas).

Tyvärr är redogörelserna för den sista terminshalvan av ”TSA hösten 2011” mycket summariska, saknar bildmaterial och
bygger på hörsägen eller gissningar. Men så blir det när jag inte haft tillfälle att närvara/deltaga och ingen känt sig manad
att bidraga. Vi får hoppas på bättring vid den eventuella fortsättningen.
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