SK5UM – Årsberättelse 2021
Styrelsen har haft följande sammansättning och haft 2 protokollförda möten.
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 Året har präglats av Covid-restriktioner. Öppet hus ar varit inställt. En del utomhus
aktiviteter har genomförts i huvudsak arbeten med den nya masten.

 Under 2021 hade vi totalt 25 medlemmar, varav 1 hedersmedlem och 1
familjemedlem.
 I maj månad hämtades en 2 m repeater SRA F604 och 2m kaviteter samt några dipoler
från Nyköping. Vi tackar Alf och Bo från SK5BE.



Mycket arbeta med att borra för fästen till staglinorna till masten. Många hål blev det
och mycket damm.

 SM5LYP/Karl-Erik och SM5TAH hämtade en 21 m hissbar mast samt en stor 9
element/5 band antenn och en 6m dipol. Vi tackar SM5XUB/Björn som skänkt detta
till klubben

 I höstens AM test deltog SM5YRA/Stephan och SM5TAH/Mats. Konditionerna var
inte dom bästa men några QSO:n blev det.

 I oktober besökta några klubbmedlemmar Norrköpings Radioklubb SK5BN deras
loppmarknad på Vikbolandet. Vi som var där SM5GLQ/Sture, SM5KDE/Anders,
SM5TAF/Anders, SM5YSM/Magnus, SM5WSF/Fredrik, SA5FYR/Carola,
SM5YRA/Stephan,SM5TEY Roland, SA5YLX/Agneta och SM5TAH/Mats.

 I september månad var det DL5-möte på Orlunda långvågsstation. Från klubben
deltog SM5GLQ/Sture, SM5DRW/Erik, SM5TEY/Roland, SA5YLX/Agneta,
SA5FYR/Carola, SM5KDE/Anders och SM5TAH/Mats.



Mastbygget fortsätter under hösten vi har nu kommit en bra bit. Nu är det bara 2
sektioner kvar och översta stagfästet innan antennerna kommer på plats. Det är
planerat två 4-stackade dipoler en för UHF respektive VHF. Vi tackar alla som
tålmodigt bidragit med arbetet.



I november hämtade vi c:a 100 m 7/8 koaxkabel från SM5BMK/Anders.



20 november hade vi ett intressant föredrag om satellitkommunikation på Öja.
Gästföreläsare var SM0TGU/Lars aktiv i AMSAT-SM.



Årsmöte hade vi den 6e december, tillsammans med en tidigt Luciafirande. Äntligen är
årsmötet avslutat. Allt enligt dagordningen. Mycket folk på ett vintrigt och kallt Öja -18
gr ute. Tack till SA5FYR/Carla och SM5GLQ/Sture som fixat lussekatter och flera goda
kakor som smakade gott tillsammans med glöggen, ett tidigt Luciafirande i år. Det blev
även avslutning av klubbens aktiviteter för 2021.
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