Vem kan bli sändareamatör?
Vem som helst kan bli radioamatör. Gammal som ung.
För amatörradiocertifikat/amatörradiolicens avlägger Du prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare.
ESA anordnar kurser. Vi kan även ställa upp med en personlig coach som lotsar dig
igenom utbildningen. Hör av dig till oss för mer information om nästa kurs eller om du
har andra frågor, vi hjälper dig.

Amatörradio

Vad krävs för att bli sändareamatör?
Amatörradiocertifikat/Amatörradiolicens ger tillgång till
samtliga frekvensband. Här krävs kunskaper i elsäkerhet,
reglementen, elteknik och radioteknik. Om du vill så kan du
också lära dig telegrafi. Det ger dig en dimension till av denna
fantastiska hobby.

Tycker du att detta verkar kul med amatörradio och önskar mer information
eller om du har några andra frågor så varmt välkommen att kontakta oss.
Du kan även komma och besöka oss i klubbstugan på våra öppet hus kvällar på
torsdagar kl. 19.
Än en gång, varmt välkommen till oss i Eskilstuna Sändareamatörer och hobbyn
amatörradio.
Kontaktperson:
Håkan Karlsson 016-127966, 070-6309466
Eskilstuna Sändare Amatörer
Box 394
SE-631 06 ESKILSTUNA
Telefon: 016-358608
E-post: info@sk5lw.com
Kolla även vår hemsida på
www.sk5lw.com

Hobbyn för dig som
gillar kommunikation
och spännande möten mellan
olika människor och kulturer

Välkommen till oss i Eskilstuna Sändareamatörer, ESA och upptäck den spännande hobbyn
Amatörradio eller Hamradio på engelska.
Amatörradion är hobbyn med gränslöst kamratskap där du
varje dag träffar nya vänner över hela världen via din
radio. Vi använder oss av det senaste och modernaste
inom radioteknikområdet. Amatörradio är hobbyn för dig
som gillar radio och kommunikation.
3 miljoner nya vänner!
Amatörradion är en hobby som utövas av ca 3 miljoner
personer världen över. I Sverige så är vi drygt 11 tusen
radioamatörer i alla åldrar.
Du kan kommunicera via telegrafi, telefoni, data och till och med sända TV. Grunden för en radioamatör är intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk. Det
är lätt att få vänner med amatörradions hjälp.

Vad är Eskilstuna sändareamatörer?
Föreningen bildades år 1977 av en grupp entusiaster
med det gemensamma intresset, amatörradio. Den
ursprungliga gruppen av c:a tio personer har med åren
ökat till nuvarande c:a 90 talet medlemmar. Vårt fina
klubbhus heter Mörby gård och ligger i Torshälla. Där
har alla medlemmar fri tillgång till radioutrustningen
såsom radiostationer och antenner. Lokalen är också handikappanpassad för att göra det
möjligt för de flesta att delta i klubbens aktiviteter.
Egna Repeatrar eller Länkstationer på VHF/UHF
Klubben driver och underhåller också egna radiolänkar på de lite högre
radiofrekvenserna. Dessa är placerade högst upp på Hällby vattentorn.
Om du någon gång kikar upp så är det den högsta masten med antenner
som tillhör ESA.

Vad kan jag göra som radioamatör?
Som licensierad radioamatör har Du möjlighet att få kontakt via
radio på olika frekvenser med tusentals andra radioamatörer
runt om i världen. Du kan bygga egna antenner, egna radiostationer, försöka samla så många radiokontakter i olika delar världen
som möjligt, delta i någon av de tävlingar som anordnas. Sedan
datorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar / chattar med andra via tangentbordet.
Amatörradion i vardagen
Det är vanligt att amatörerna också besöker varandra vid tex. semesterresor till andra länder.
Tekniken inom amatörradion är lik den i yrkesmässig telekommunikation och ger dig kunskaper
som du kan ha nytta av i framtiden, kanske det kan bli ditt yrke. Amatörradion är på detta sätt
en meningsfull sysselsättning för ungdomar i alla åldrar, både tjejer och killar. För dig som är
lite äldre kanske rent av pensionär är det en mycket fascinerande hobby.
Du har också chansen att tala andra språk när du har kontakt med andra radioamatörer.
Som radioamatör kan du också göra samhällsnytta. Radioamatörerna gjorde stor samhällsnytta
när vi i Sverige drabbades av stormen Gudrun och Per. Likaså efter den katastrofala Tsunamin.
Här gjorde de lokala radioamatörerna stora insatser och såg till att radiotrafiken och hjälpinsatserna kom igång igen efter det att samhällets resurser slagits ut.

Kamratskap
Amatörradio ger dig kontakter på
många olika sätt. Vi träffas inte
bara genom etern utan vi har också regelbundna klubbmöten i
klubbstugan. Ibland så träffas vi
ute i skog och mark på så kallade ”fielddays” och vi tar då
med oss vår radioutrustning och kör radio.
Skandinaviens största radiomässa i Eskilstuna

Eskilstuna Sändareamatörer arrangerar varje år Skandinaviens största
radiomässa. Det brukar vara ca 250
meter bord med radioprylar till försäljning samt över 1000 besökare från
hela Norden. Ett eldorado för en radioamatör!

”HAMRADIO - WHEN EVERYTHING ELSE FAILS”

Radiopejlorientering / Rävjakt
Radiosamband
Många andra föreningar behöver ibland hjälp med radiosamband
på någon tävling. Det kan vara t.ex. en rallytävling, multisport,
orientering eller hästtävlingar. Här ställer vi upp med vårt kunnande och radiostationer för att rapportera resultat eller om en
olycka inträffar. Detta gör att vi kontinuerligt tränar oss på sambandstrafik.

Man kan få motion också då man springer Radiopejlorientering RPO eller som det också kallas ”Rävjakt”. Radiosändare är då utplacerade och man pejlar in dessa
med hjälp av en radiomottagare, kompass och en karta.
Eskilstuna sändareamatörer har haft stora framgångar
genom åren på både SM, NM och VM i denna sport.

