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Månadsmöte kl 19

Första mötet i nya lokalen 11 aug
Nu är det dags för första mötet i den nya lokalen. Lokalen
består av flera olika rum för olika ändamål varav ett som
delas av AFI och VRK som kommer att inrymma vår radiostation och AFI:s elektroniklabb. Konferensrummet på övre
våningen som främst är avsett för möten delas med andra
hyresgäster och vi disponerar det endast en kväll i månaden.
Vi vandrar runt i lokalerna och tittar också på vilka antennmöjligheter som finns.
Under kvällen diskuteras vilka satsningar på radioutrustning, antenner och stationsdator vi ska göra under hösten.
T.v. har vi endast en nyckel men räknar med att fler nycklar snart ska bli tillgängliga.

Kortvåg:
NAC 28 MHz 4 aug kl 19 - 23 SNT
AM-testen 8 aug kl 09-11 SNT
NAC 50 MHz 11 aug kl 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 14 aug SSB kl 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 14 aug CW kl 17.15 - 18.15 SNT
SSA Portabeltest 21 aug kl 09-13 SNT
SCAG Sprint 29 aug kl 20-22 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 2 aug kl 19 - 23 SNT

DX tips
T2COW Tuvalu t.o.m. 18 aug på 160-6 m CW
V31TA Belize t.o.m. 12 aug (NA-123) med SSB och en del
PSK.
SW9AA Crete t.o.m. 11 aug (EU-015)
CN2RN Morocco t.o.m. 14 aug på CW/SSB
YJ8RN Vanuatu t.o.m. 20 aug (OC-110)
PJ6Y Saba & St Eustatius 2-9 aug med 6 operatörer
5N/LW9DTR Nigeria 6-7 aug på 20,15,10 m SSB och
JT65
6Y6N Jamaica 6-20 aug på 160-10 m CW
XU7AKB och XU7AKD Cambodia 9-18 aug på 40-10 m
SSB
TX2AH French Polynesia 17-28 aug (OC-063) på 40-10 m
SSB + Digi
V31VP Belize 19-23 aug QRV under NAQP SSB och
SARTG RTTY-testerna
CY9C St Paul 19-28 aug (NA-094) med 12 operatörer på
160-6 m CW/SSB/RTTY
XX9TYT Macao 29 aug – 5 sept på 80-10 m bl.a. under All
Asia Contest
JT1DBS Mongolia 30 aug – 24 sept fm Ulaan Batatar 2
veckor och därefter från Batshireet som JT1DBS/3.
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

SSAs Månadstester
Efter 7 månader håller vi fortfarande 1:a platsen på CW
medan SK6AW leder på SSB.
Flottiljgatan 61

Månadsmötet i juni
Liksom ifjol hölls junimötet hemma hos Pepe, SM5GMZ
ute i Gottsta. Mötet var välbesökt och Pepe berättade om
sina antenner och körde några CW-QSOn.
Bosse –CJW m.fl. demonstrerade också de nya sändarna
för Fox Oring och berättade om hur denna nya variant av RP
Orientering går till.

Rallysamband i höst
Klubben har åtagit sig radiosambandet vid rallyt Kolsvarundan 17 sept 2016.
Krister –KRI tar emot anmälan från intresserade operatörer
Han har några namn på sin lista men många fler behövs. Det
behövs 16-17 operatörer varav 13 ute på de olika sträckorna,
2 på basen och 2 reserver. All aktivitet blir i trakterna runt
Kolsva där även basstationen kommer att vara. Maila namn,
signal och mobiltfn.nr till samband@sk5aa.se

CW
1. SK5AA
35612 p
2. SK6AW
25486 p
3. SK4DM
16858 p
I juni och juli tävlade följande för SK5AA: SK5A (GMZ),
SM5DXR, SM5GRD, SM5EFX, SM5ACQ, SM5LSM,
SF5O (EOS)
SSB
1. SK6AW
46157 p
2. SK5AA
41684 p
3. SK7CA
31702 p
4. SK4DM
19846 p
På SSB har vi närmat oss SK6AW. Tävlande för SK5AA i
juni och juli: SK5A (GMZ), SM5DXR, SM5GRD,
SM5ACQ, SM5LSM, SF5O (EOS),

Extra meddelande via E-post 5 juli
Ikväll (5 juli 2016) skrev jag under avtalet med AFI som
ger oss tillgång till del i deras nya lokaler ute på Hässlö.

Närvarande var även Ragge -DIC, Krister -KRI, Lasse HSE, Wei -DMQ och Janne -FQQ.
Hyran blev precis som Arne -DIH berättade på majmötet
dvs 15.000 kr/år inkl El, Vatten, Snöröjning, sophämtning
etc. dvs utan några tillägg.
Detta innebär att vi kommer att kunna ha vårt augustimöte i
de nya lokalerna.
AFI har redan transporterat dit alla sina tillhörigheter och
vi har ikväll kommit överens om var vi ska placera vår
kommande radioutrustning. Vi avvaktar till efter augustimötet med beslut om antennuppsättning, ev. rigginköp etc.
Innan några antenner sätts upp bör vi ha godkännande av
hyresvärden men han är i princip välvilligt inställd.
Ännu så länge har vi bara EN nyckel till lokalerna men det
löser vi efter sommaren. Det är alltså ingen idé att du som är
nyfiken åker dit förrän vi inbjuder till augustimötet. Men om
någon känner akut behov av ett besök (alltså inte bara för att
Du är extra nyfiken) så får Du kontakta mig. T.ex. kanske
våra klubbmästare kan behöva se lokalerna innan augustimötet för planering av mötesfikat.
Vilken anropssignal ska vi nyttja när vi blir QRV från vårt
nya QTH? Pepe är ju mycket aktiv med SK5A så kanhända
blir det onödiga missförstånd på banden om vi kör igång
som SK5AA. Men klubben innehar ju även signalen SK5BB
och om vi istället väljer den blir det kanske också en markering av att något nytt händer. Tänk på saken!

antennplanering och annat om behovet finns. Här ska
vi inte fuska utan satsa hårt

RPO-resultat
Hittills har resultat inkommit från 10 av säsongens rävjakter (RPO-tävlingar). Totalt har 12 personer deltagit och
ställningen i poängligan är följande:
1. SM5KMU
990 p
2. Gunnar Svensson
988 p
3. SM5EZM
976 p
4. SM5DIY
953 p
5. SM5SVM
860 p
6. SM5FNB
860 p
7. Christer Eriksson
685 p
8. Peter Kraft
564 p
9. SM5CJW
488 p
10. SM5FUG
485 p
11. SM5DAA
477 p
12. SM5OXW
97 p
RPO Program
8 aug KM Natt P11 80 m i Rocklunda
12-14 aug NM på 80 och 2 m i Danmark
19-20 aug SM natt och dag på 80 m i Göteborg
3-9 sept VM på 80 och 2 m i Bulgarien
17 sept P12 80 m SM5FNB
Aktuell information om rävjakt hittar Du alltid på
www.pejla.se som administreras av SM5SVM, Hans

Box 213 har slopats
Styrelsen har beslutat att säga upp Box 213 vid halvårsskiftet. Vi hoppas att eftersändning ska kunna aktiveras under 1
år men det är osäkert vad som händer med försändelser som
adresserats till Box 213.

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

Kommentarer
Flera positiva kommentarer har kommit efter ovanstående
extra meddelande och inga negativa. T.ex. har Pepe mycket
positivt sänt nedanstående kommentar till sista stycket i mitt
extra meddelande.

Några ord från SM5GMZ
Det stämmer att jag har signalen SK5A och kör en hel del
med den. Dessutom har jag numera arbete under veckorna
här i Västerås (åtminstone året ut), så det kan bli en
hel del lediga helger - med tillhörande contestkörande.
Jag vill DOCK poängtera en sak: SK5AA är en av landets
äldsta klubbsignaler och jag har bara bott i Västmanland
sedan 2003. VRK ska ABSOLUT INTE behöva byta
klubbsignal bara för att jag kör med SK5A. SK5BB är också
en bra signal, inte tal om något annat, men "dubbel-A" är ju
trots allt VRK:s själ.
Så, Donald och alla goa radiovänner, kör på med SK5AA.
Det får bli undertecknad som anpassar sig. Jag har ju även
SG5Z och SM5X att använda...hi
Vi ses i augusti. Det ska bli jättekul att få vara med och
bygga upp en ny klubb och jag hjälper givetvis till med

Medlemsavgiften
per kalenderår i VRK 2016 är: 200 kr.
Eftersom eQRZ även distribueras till en del som icke är
medlemmar och dessutom kan läsas på hemsidan, har vi
alltid med information om avgiftens storlek. Du som läser
eQRZ t.ex. på hemsidan och vill bli medlem är mycket välkommen som medlem. Börja gärna med att besöka ett
klubbmöte för att se vilka vi är.
Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller
namn samt maila övriga uppgifter till medlemsregistret om
Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort finns det i
QSL-lådan vid nästa möte.

VRK Möteslokal
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: 27 augusti

