Contest från SK5AA
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VRK mötesinformation
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Styrelsemöte kl 17.30 OBS! Tiden
Sambandsmöte kl 18.30
Klubbmöte kl 19.15 OBS! tiden
Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19

Månadsmöte 10 aug kl 19.15
På Junimötet bestämdes att vi har ett klubbmöte även i Augusti. Mötesprogrammet kommer att handla om trafiksättet
JT65. Vi hoppas att Ni som redan är aktiva ställer upp och
berättar och att andra ska bli intresserade av att också komma
igång. Vid något senare tillfälle är det tänkt att arrangera ett
extra möte just för de som verkligen vill bli QRV med JT65
på något amatörband.

Månadsmötet i juni
Junimötet hölls traditionsenligt hemma hos Pepe, SM5GMZ
i Gottsta och samlade ett 20-tal besökare.

Veckoslutet 1-2 juli kördes Contest från SK5AA. Initiativtagare till detta var Göran, SM5SIC som ställde upp med egen
utrustning. Det kördes växelvis DL DX RTTY Contest och
Marconi Memorial CW Contest. Operatörer på RTTY var
Göran, SM5SIC och Samuel, SA5SAG och på CW var operatörerna Göran, SM5SIC och Donald, SM5ACQ.
På klubbens Facebooksida finns bilder och filmsnuttar från
aktiviteten. Följ länken på vår hemsida.
För Samuel blev det första tillfället att prova på amatörradio
i contestsammanhang och det gjorde han på ett mycket förtjänstfullt sätt. Troligtvis gav det mersmak. Han har nu fått
låna klubbens utlåningsstation TS-120S och fått hjälp av –
IZS, -FQQ och –ACQ .att sätta upp en dipol i skogen intill
tomten i Irsta där han bor.

Extra klubbkvällar
Under våren har klubblokalen hållits öppen många torsdagskvällar kl 18-20. Antalet besökare har varierat men vi hoppas
på en ökning. På augustimötet kan vi kanske komma överens
om en fortsättning under hösten. Vilka dagar och tider tycker
Du passar bäst och när har Du själv möjlighet att ställa upp
som värd?

Mera contest från klubben
Det kommer troligtvis att bli aktivitet från klubben i någon
större SSB Contest under hösten. Alla som är intresserade av
att delta är välkomna att höra av sig. Det finns plats för såväl
nybörjare som ”gamla rävar”. Vi återkommer med mer information.

Radiosamband
Klubben sköter radiosambandet vid rallytävling 18-19 augusti. Samtliga operatörer kallas till informationsmöte torsdag 10 augusti kl 18.30 i lilla sammanträdesrummet, Flottiljgatan 61.
 Tidsplan och frekvensplan
 Rutiner och procedurer för OP:s (start, mellan, mål
och bas)
 Säkerhetsinstruktioner
 Utdelning av div. papper och ev. kartor
 Övriga frågor

Second Operator vid rallysamband
Med denna inbjudan vill vi vända oss till de som under det
senaste året gått certifikatkurs hos VRK. Ni har kanske kommit igång lite med egna radioaktiviteter? Nu har ni möjlighet
att få vara med oss när vi har rallysamband och få lite känsla
för vad ett samband är och trafikvana / trafikteknik. Tanken
är att någon skall få vara med vid basen under lördagen (heldag) och förhoppningsvis ett par ute på sträckorna.
Är du intresserad tar du kontakt med SM5KRI 070-229
8104 eller maila till samband@sk5aa.se

HAM lunch
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 8 augusti, 22 augusti och 5 september. Alla intresserade är välkomna att delta. Gratis P-platser finns vid Norra
gaveln.

Klubbfrekvensen på 80 m
Hur har aktiviteten varit under sommaren? Ska bli kul att
höra någon berätta om detta på augustimötet.

Amatörradiokurs i höst
Planerandet av en ny amatörradiokurs i höst har så smått
påbörjats. Det blir Bosse, SM5CJW och Donald, SM5ACQ
som håller i kursen och vi kommer naturligtvis att hålla till
på Flottiljgatan 61.
Det lutar åt att första kurstillfället blir veckoslutet 21-22
oktober och därefter ytterligare 4 veckoslut med ett par
veckors mellanrum. Liksom tidigare avslutas kursen med
provtagning för de som så önskar.
Vi förväntar oss att de som ska delta i kursen börjar med att
bli medlemmar i VRK. Redan finns 5 intresseanmälningar
och vi kan troligtvis ta max 10 så ytterligare intresserade bör
höra av sig snart.
SSAs utbildningspaket kan inköpas från SSAs Ham Shop
för 300 kr och består av 3 olika böcker.

VRK 75 år 2018
Nästa år firar VRK 75 års jubileum. På vilket sätt tycker
Du vi ska uppmärksamma detta? Man kan t.ex. tänka sig en
fest för medlemmar och inbjudna liknande det vi hade när vi
firade 70 år men naturligtvis olika typer av aktivitet på amatörbanden så att omvärlden blir medvetna om att vi finns och
firar 75 år. Eller varför inte en resa till något intressant resmål? Tänk till under hösten och för fram dina idéer under
kommande klubbmöten.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 3 aug 19 - 23 SNT
AM Test 5 aug kl 09-11 SNT
NAC 50 MHz 10 aug 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 m 13 aug SSB 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 13 aug CW 17.15 - 18.15 SNT
SSA Portabeltest 20 aug kl 09-13 SNT

SCAG Sprint 28 aug 20-22 SNT
Om Du har lust att prova på att delta i någon test, så är Du
välkommen att höra av dig. Naturligtvis får du hjälp med
dina testloggar tillsDu hunnit skaffa eget loggprogram. Kontakta SM5ACQ.
Regler för alla förekommande tester híttar Du på hemsidan:
http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips
5W0RR Samoa t.o.m. 15 aug mest JT65
OY/CT1BWW Färöarna 1-10 aug på 40-10 m CW/SSB +
Digi.
GJ4PVM Jersey 5-11 aug på CW/SSB
HC8 Galapagos 1-31 aug (SA-004) på 160-6 m SSB
JD1BOI Ogasawara 3-12 aug (AS-031) på 160-6 m
CW/SSB/RTTY
E51GHS South Cook Is 7-25 aug (OC-083 7-16 aug) (OC013 16-25 aug)
AL3/VE7ACN Alaska 9-15 aug (NA-042) på 160-10 m
CW/SSB
NL6/VE7ACN Alaska 18-28 aug (NA-157) på 160-10 m
CW/SSB
TX5EG French Polynesia 15 aug - 5 sept (OC-046) på 8012 m CW/SSB
A35JP/P Tonga 17-22 aug (OC-191) på 80-6 m CW/SSB
5W0HA Samoa 19-26 aug med fokus på 40 o 30 m CW
samt 20 o 17 m SSB.
V63KS Micronesia 28 aug – 4 sept (OC-011) på 160-6 m
CW/SSB/RTTY
YJ0AT Vanuatu 29 aug – 14 sept på 40-10 m med focus på
40 m CW
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 7 månader är ställningen följande:

SSAs HF Cup 2017
Vi behåller 3:e platsen i SSAs HF Cup och det är nu 38 klubbar som deltagit hittills i år.
1. SK4DM
39415 p
272 tester
2. SK6AW
35196 p
350 tester
3. SK5AA
29805 p
293 tester
Följande har hittills i år bidragit med poäng till klubben:
SM5ALJ, SM5SIC, SM5ACQ, SM5DXR, SM5EFX,
SM0EOS, SM5FUG, SM5LSM, SM5GRD, SM5KWU,
SM5DYC, SM5MRQ, SA5SAG, SM5HDN, SM5ENX,
SM5BZL, SM5EUU,

RPO 2017
1.
2.
3.
4.
5.

7 augusti kl 18.30 P11 på 144 MHz i Tillberga
14 augusti kl 21 P12 KM Natt på 80 m
21 augusti kl 18.30 P13 på 144 MHz
25-26 augusti SM Natt och Dag på 80 m i Hallsberg
4-10 sept Europamästerskap 80 m och 144 MHz i
Litauen

Hela jaktkalendern finns på pejla.se och uppdateras kontinuerligt. Resultaten finns på SK5AA.se under menyvalet RPO.

QSL-kort finns att hämta
I början av juli kom en QSL-sändning från SSA. Hämta dina
kort i QSL-lådan på mötet i augusti eller kontakta Bertil,
SM5IZS.

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät
Söndagar kl 19 sänds SSA-bulletinen över V:ås-repeatern på
145,775 MHz med signalen SK5SSA. SSA-bulletinen gör uppehåll under sommaren och första höstbulletinen sänds 27/8.
Efter bulletinsändningen följer klubbens lokaltrafiknät med
SK5AA/5 som nätkontroll. Alla som har något att berätta där
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”.

Resultat klubbtävlingen CW

VRKs styrelse

1. SK6AW
24986 p
2. SK5AA
21252 p
3. SK4DM
7689 p
SK6AW ligger fortfarande i topp men SK5AA vann juliomgången. Fler behöver dock tävla för SK5AA under återstoden
av året om vi ska kunna återta tätplatsen.

Medlemsavgiften

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
47549 p
2. SK5AA
30319 p
3. SK7CA
16395 p
Här har SK6AW intagit en säker ledning men juliomgången
vann SK5AA.

NAC 50 MHz
SM5KWU fortsätter att dryga ut ledningen i 6 m testerna.
Ställningen efter 7 månader:
1) SM5KWU
379292 p
2) SM5EPO
269706 p
3) SM6UQL
264330 p
9) SM5FUG
108249 p
24) SF5O
64524 p

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

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.

VRKs Möteslokal
Möteslokalen finns numera på Flottiljgatan 61. Om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107 för att
bli insläppt. Men junimötet är hemma hos SM5GMZ.

