såldes hade välvilligt donerats av SM5SLV som gjort en stor
utrensning bland sina prylar. Tack Lars-Åke.
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Månadsmötet 20 april
Vi hoppas få besök av Johan och Erik från Kolsva MS som
kommer att presentera planerna inför sommarens rallytävling där VRK är vidtalade att hålla i radiosambandet. Det
blir också diskussion om arbetsbeskrivningar för de som
bemannar olika platser under radiosambandet.
Först av allt tar vi som vanligt upp aktuella klubbangelägenheter och beslutar om mötesprogram vid kommande
klubbmöten.
OBS! Mötet är en vecka senare än normalt eftersom
torsdag 13 april är ”Skärtorsdag”.

Månadsmötet i mars
Vår hyresvärd som bl.a. driver företaget VIKON – Vibrationskonsult, höll en intressant presentation av sitt företag
och sitt engagemang i företaget Permobil.

HAM luncher
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 4 april, 18 april och 2 maj. Alla intresserade är
välkomna att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Klubbfrekvens på 80 m
Träffpunkt 3712 lördagar kl 09 SNT har börjat etablera sig.
Som mest har vi varit 7-8 deltagare som önskat varandra god
morgon och småpratat om diverse amatörradiorelaterade
ämnen.
Själv har jag inte kunnat vara med alla lördagar men hoppas att någon av de som är först på frekvensen kan hjälpa till
att styra upp och så småningom avsluta ringen på ett bra sätt.

Extra klubbkvällar
Under våren hålls på försök klubblokalen öppen torsdagskvällar kl 18-20. Antalet besökare har ökat sakta och vi
hoppas ökningen fortsätter. Nyligen hade Martin, SA5MAA
med sig sin IC-7410 som vi provkörde. Fler är naturligtvis
välkomna att följa Martins exempel.
Du som känner för att ställa upp som värd en eller flera
torsdagar (eller andra dagar) är välkommen att kontakta
styrelsen. Torsdag 6 april är Urban, SA5UTK stugvärd.
Klubbstationen kommer inom kort att kompletteras med en
Auto-Tuner som gör det lättare att köra radio från SK5AA.

Försäljning vid radiomässan i E-tuna
Många VRKare fanns bland besökarna på E-tunamässan 1
april. Vi hade också ett eget försäljningsbord där donerade
prylar såldes för ca 4000 kr. Tack alla Ni som hjälpte till
med försäljningen och som donerat prylar. Det mesta som

Kortvåg:
NAC 28 MHz 6 april 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 13 april 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 m 16 april SSB 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 16 april CW 17.15 - 18.15 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 4 april kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 11april 19-23 SNT

DX tips
T88GA Palau hela 2017 (OC-009) på 160-6 m mest CW
men även SSB och Digi
8P6DR Barbados (NA-021) t.o.m. 20 april på 80-10 ,
CW/RTTY
3D2AG/P Rotuma t.o.m. 22 april på 160-6 m inkl. 60 m.
KH2BY Guam t.o.m. 10 april på 80-6 m inkl 60 m.
AH2P Guam t.o.m. 17 april på de flesta band och vågtyper.
CE0Y Easter Island 2-6 april som CE0Y/W1MJ på 40-15
m CW.
P29VXG Papua New Guinea 6-12 april (OC-008) med
6,5 m vertical och 19 radialer och focus på Europa.
4W Timor Leste 3-5 april (OC-048) som 4W/YB3MM
och 4W/YB3LZ mest Digitalt
YJ0YM Vanuatu 6-17 april (OC-035) på 80-6 m
SSB/RTTY/PSK31 med Hex-beam och ändmatad tråd.
S79Z Seychelles 6-18 april (AF-024) med 6 operatörer på
160-10 m CW/SSB/RTTY
J5 Guinea Bissau 7-15 april (AF-020) som J5B och J5W
på 40-6 m CW/SSB/RTTY samt kanske 80 m.
XW4XR Laos 12-26 april på 160-10 m CW/RTTY/JT65
OF0KA Åland 22-26 april (EU-002) alla band, kanske
inkl 60 m, CW/Digi
D4T Cape Verde Is 18-25 april (AF-086) på alla HF-band
+ 6 och 4 m CW/SSB/Digi
E51 South Cook 28-april-13 maj (OC-013) som E51AND,
E51JD och E51BQ på 160-10 m SSB
E51 South Cook 30 april-12 maj dom E51BAS och
E51DLD på 160-10 m med yagi och trådantenner
TG9 Guatemala 21 april – 15 maj som TG9BBV och
TG9/VE7VZ på 20-12 m och kanske 6 m med trådantenner.
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/ via
menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att läsa.
För att komma till någon av länkarna i eQRZ trycker Du
Ctrl och klickar på länken.

SSAs Månadstester på 80 o 40 m
Efter 3 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK5AA
11450 p
2. SK6AW
9482 p
3. SK4DM
4621 p
För SK5AA tävlade i mars: SM5DXR, SF5O (EOS),
SM5LSM, SM5HDN

Resultat klubbtävlingen SSB
1.
2.

SK6AW
SK5AA

19552 p
18357 p

3.
4.

SK7CA
SK4DM

7950 p
6828 p

Kan Du redan lite CW men vill komma upp i
högre takt?

För SK5AA tävlade: SM5DXR, SF5O (EOS), SM5LSM,
SM5HDN.
SK6AW har nu passerat SK5AA i sammandraget på SSB,
men på CW ligger vi fortfarande i topp. Hoppas på fler som
tävlar för SK5AA i april och framöver.

Det finns ett lättanvänt gratisprogram som heter Morse
Runner som du kan ladda hem från: http://morserunner.software.informer.com/1.6/
Programmet är enkelt att använda och det låter precis som
när Du kör contest på amatörbanden. Med olika inställningar
väljer du t.o.m. hur mycket QRM Du vill ha.

NAC 50 MHz

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät

SM5KWU drygar ut ledningen i 6 m testerna. Ställningen
efter 3 månader:
1) SM5KWU
98420 p
2) SM2A
68420 p
3) SM3BEI
60869 p
21) SM5FUG
7416 p

NAC 28 - 2017
Aktiviteten och konditionerna på 10 m har varit fortsatt
dåliga men kanske börjar sommarkonditionerna märkas i
april. I sammandraget hittills är ställningen:
1. SM5EPO
39818 p
2. SK4AO
31929 p
3. SB3W
24179 p
11. SM5LSM
8414 p
13. SK5AD
6499 p
18. SM5ACQ
4433 p
18. SM5WTL
2696 p

SSAs HF Cup 2017
Vi har avancerat i SSAs HF Cup och ligger när detta skrivs
på 3:e plats av de 33 klubbar som hittills rapporterat in resultat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK4DM
SK6AW
SK5AA
SK3BG
SK5WB
SK5DB

22622 p
17306 p
10129 p
9242 p
9132 p
8090 p

179 tester
168 tester
98 tester
94 tester
53 tester
86 tester

Flitigaste poängplockaren är SM5SIC som varit aktiv med
många olika anropssignaler och kört sammanlagt 20 olika
tester. Av klubbmedlemmarna kommer därefter: SM5ACQ
(17), SM5LSM (15), SM5DXR (12), SM5FUG (7), SF5O
(6), SM5EFX (5), SM5GRD (4), SM5DYC (2), SM5KWU
(2), SM5ENX (2), SM5HDN (2), SM5MRQ (1),

RPO 2017
8 april kl 10 Poängjakt P1 80 m i Hökåsen
15 april kl 10 Poängjakt P2 2 m vid Vikhus
22-23 april Nationell N1 80 och 2 m i Göteborg
29 april kl 10 Poängjakt P3 80 m
8 maj kl 18.30 Poängjakt P4 80 m

Varje söndag kl 19 sänds SSA-bulletinen över
V:åsrepeatern på 145,775 MHz med signalen SK5SSA.
Efter bulletinen följer sedan klubbens lokaltrafiknät med
SK5AA/5 som nätkontroll. Alla som har något att berätta är
välkomna att anmäla sig och får sedan enligt nätkontrollstationens anvisningar lämna sitt meddelande.
Mer info om våra repeatrar hittar Du på hemsidan under
”Bra att veta” och underrubriken ”Repeater”.

Antenner vid klubblokalen
Vintern är över och den antenn som sattes upp i höstas har
visat sig fungera oväntat bra på bl.a. 80 o 40 m Bakgrundsstörningarna är också oväntat låga så förutsättningarna att
köra radio från klubblokalen verkar riktigt bra.
Däremot skulle det naturligtvis gå ännu bättre om vi fick
upp antennen lite högre och så skulle vi förståss behöva
antenner för flera band t.ex. de högre HF-banden och kanske
något för VHF.
Förslag på lämpliga antennprojekt emottas tacksamt av
styrelsen.

Har Du QSL-kort att hämta?
Bertil, SM5IZS fick påfyllning i QSL-lådan vid Etunamässan. Kolla på hemsidan under rubriken ”QSLväskan” om Du har några kort att hämta.

VRKs styrelse
Ordförande och ansv. utgivare eQRZ:
SM5ACQ, Donald Olofsson, ordf@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson, rolf.t.svensson@hotmail.com

Medlemsavgiften
per kalenderår i VRK 2017 är:
Vuxna 200 kr, fyller lägst 18 år under året
Ungdomar 100 kr, fyller högst 17 år under året
Familjemedlemskap 300 kr alla på samma adress
Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller
namn samt övriga uppgifter i kontaktformuläret på vår hemsida.om Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort finns
det i QSL-lådan vid nästa möte.

Hela jaktkalendern finns på pejla.se och uppdateras kontinuerligt

85 personer har nu betalat sin medlemsavgift för 2017. De
som inte betalat trots påminnelser vill troligtvis inte vara
kvar som medlemmar. Är Du en av dom som inte betalat så
är detta ditt sista nummer av eQRZ.

Vill Du lära dig CW?

VRK Möteslokal

Läste Du i förra numret av eQRZ om hur man kan lära sig
CW på nätet (Du hittar förra numret på vår hemsida om Du
inte fått det)? Hör gärna av dig och berätta om dina försök.
Om det är fler än Du som tränar kan vi kanske sammanföra
Er så att Ni kan utbyta erfarenheter och tips med varandra.
Övningarna finns på sk4sq.net under fliken CW-kurs.

Ny möteslokal fr.o.m. augusti 2016 är Flottiljgatan 61.
Precis som tidigare gäller att om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107 för att bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 29 april 2017

