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Årsmöte

Julbord på Björnögården 8 dec
Klubbens traditionella julbord är i år flyttat till Björnögården. I den nya klubblokalen finns ju inte tillräckligt utrymme där vi kan duka upp för så många som vi brukar bli.
Julbordet äger rum torsdag 8 dec kl 19-21. Kostnaden för
medlem och anhörig är 100 kr/person + dricka. Den som
INTE är medlem men ändå vill delta betalar 150 kr/person +
dricka. För denna låga avgift kan Du naturligtvis inte förvänta dig ett fullstort julbord men det blir sannolikt något i
stil med det vi haft de senaste åren.
OBS! Eftersom vi är på en restaurang är det INTE OK
att ta med sig egen dryck.
Man anmäler sig genom att betala in anmälningsavgiften
100 (150) till Plusgiro 381501-6 senast 1 december. Avgiften för dricka betalas kontant på plats. Senare anmälan kan
tyvärr INTE accepteras.

Månadsmötet i november
Vi hade besök av att Sture Andersson från Västerås Flygande Museum som kåserade över temat ”Så kom flyget till
Västerås”. Mycket intressant och aktuellt i och med att vi nu
har våra lokaler på det område som under många år var
basen för Västerås Flygflottilj F1.
På mötet bestämdes att medlemsavgiften för 2017 ska vara
oförändrad, dvs 200 kr/person och år. Valberedare inför
årsmötet i februari är Janne, SM5FQQ.

Kommande mötesprogram
Vad ska vi göra på klubbmötena framöver? Förslag och
idéer emottas alltid tacksamt av styrelsen.

Amatörradiokursen
Höstens amatörradiokurs fortsätter planenligt. Vi håller
tummarna för att samtliga deltagare ska känna sig mogna att
avlägga prov lördag 10 december.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten är
nu inne på femte året. Kommande lunchträffar är: 13 december – alltid kl 11.45.
P-plats finns vid norra entrén och ett bokat bord strax innanför till höger. Alla intresserade är välkomna att delta.

Du har väl besvarat enkäten som skickades ut med oktober
numret av eQRZ? Du som ännu INTE gjort det bör göra det
snart så att vi får en bra bild av medlemmarnas aktivitet.
En sammanställning kommer att presenteras senast vid
årsmötet i februari.
Du skickar ditt svar till SM5WFD eller SM5IZS eller tar
ditt utskrivna svar med vid kommande klubbmöte. OBS! att
det även är intressant att veta vilka som inte alls är aktiva.
Vad menas då med aktiv? Ja om Du har antenner och rigg
för ett band, dvs. om Du har möjlighet att köra.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 dec kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 8 dec kl 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 18 dec SSB kl 15 - 16 SNT
SSA MT 80/40 m 18 dec CW kl 16.15 - 17.15 SNT
SSA Jultest 80-40 m CW 25 dec kl 09-11 SNT
SSA Jultest 80-40 m CW 26 dec kl 09-11 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 6 dec kl 19 - 23 SNT

DX tips
ZL7/JA1XGI Chatham Is (OC-038) 24 nov – 1 dec på
160-10 m mest CW men även RTTY/JT65/PSK
3B8/DJ7RJ Mauritius t.o.m. 6 dec på 160-10 m med focus
på 160 m
V47JA St Kitts & Nevis t.o.m. 15 dec på 160-6 m inkl 60
m, sSB
9Y4/K4NHW Trinidad & Tobago t.o.m. 14 dec på 40 o 20
m SSB + kanske Digi.
J3/VE7ACN Grenada (NA-147) t.o.m. 8 dec på 40-10 m +
kanske 80 m, mest CW och lite SSB.
FS/K9NU, N9TK, W9ILY och K9EL St Martin t.o.m. 11
dec QRV i CQ 160 m
E44DX Palestine 8-12 dec från West Bank på 80-12 m mest
CW samt lite SSB
VK9NM Norfolk I 19-26 dec på 160-10 m
ZS8Z PE & Marion Is 24 dec 2016- 31 dec 2017 mes SSB
och Digi och bredbandsdipol
J68HZ St Lucia 17 dec – 2 jan på 160-10 m
CW/RTTY/SSB
VP5/VE7ACN Turks & Caicos (NA-003) 10-19 dec på 4010 m och kanske 80 m, mest CW och lite SSB.
T88GA Palau 25-29 dec på 160-6 m mest CW men även
SSB/Digi
H74B och H74WL Nicaragua (NA-013 31 dec – 6 jan på
40-6 m mest SSB + lite CW/RTTY
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

SSAs Månadstester
Efter 11 månader håller vi fortfarande 1:a platsen på CW
medan SK6AW behåller ledningen på SSB.
CW
1. SK5AA
50588 p
2. SK6AW
43175 p
3. SK4DM
23620 p
I november tävlade följande för SK5AA: SF5O (EOS),
SM5EFX, SM5GRD, SM5ACQ, SM5LSM, SM5WTL,
SK5AD

SSB
1. SK6AW
71113 p
2. SK5AA
56938 p
3. SK7CA
44673 p
4. SK4DM
25534 p
I november tävlade följande för SK5AA: SF5O (EOS),
SM5GRD, SM5EFX, SM5ACQ, SM5LSM, SM5MRQ,
SK5AD.
Hoppas på många deltagare i december också och framförallt i januari och efterföljande månader när klubbtävlingen
startar om. Med ytterligare ett par flitiga deltagare på SSB så
kan vi kanske slå SK6AW nästa år.

NAC-testerna
När en månad återstår ligger SM5ACQ just nu på 4:e plats i
NAC 28. På 50 MHz leder SM5KWU och på 144 MHz
ligger SM5KWU på plats 17.

Kan Du köra ”låga-delen” på 2 m?
Har Du den utrustning som behövs för att köra ”låga delen”
på 144 MHz? Dvs. har Du riktantenn som kan roteras och en
2-m station med SSB och CW? Denna typ av aktivitet har på
senare tid varit väldigt låg från Västerås och kikar man i
resultatlistorna från aktivitetstesterna hittar man endast
SM5KWU som dock brukar köra 30-40 olika stationer i
testerna. Men jag vet fler som borde kunna delta.
Aktivitetstesterna på 144 MHz går alltid första tisdagen i
månaden kl 19-23. Nu i december betyder det alltså tisdag 6
december. Prata ihop dig med någon som Du vet har grejor
för att kunna delta och se vem av Er som får flest kontakter.

Kör Du digitalt?
Har Du utrustning för att köra något digitalt trafiksätt och
skulle Du kunna ta med din utrustning för att visa hur det
går till? Vi skulle gärna vilja ha en demo under någon av
träffarna under den amatörradiokurs som nu pågår och varför inte också vid något klubbmöte. Hör av Dig om Du kan
ställa upp med detta.

Vill du lära dig morsetelegrafi?
Är Du intresserad av att lära dig morsetelegrafi för att
kunna bli aktiv på CW på amatörradiobanden? Bland mötesdeltagarna i november fanns några som var intresserade
och säkert finns det fler. Med hänvisning till det som stod i
förra numret av eQRZ uppmanas Du som vill hänga på att
höra av dig via E-post till sm5acq@telia.com senast 15
januari.
De som anmält sig kommer därefter att inbjudas till ett
upptaktsmöte där vi informerar om hur man går till väga dvs
vilka lämpliga hemsidor som finns där man kan träna individuellt. Under våren har vi sedan regelbundna uppföljningsträffar för att uppmuntra varandra och se till att alla
hänger med.
Naturligtvis kommer vi också att informera om olika
hjälpmedel som kan användas för att lättare komma igång
med CW på amatörradiobanden. Det finns ju numera många
olika datoriserade hjälpmedel som kan användas som komplement till eller tillsammans med de egna morsekunskaperna.

Årsmötet 2017
Vid årsmötet i februari ska som vanligt väljas styrelse och
funktionärer och valberedare är Janne, SM5FQQ.
Styrelsen som valdes i februari 2016 bestod av:

Ordförande, SM5ACQ Donald Olofsson (2016)
Vice ordförande, SM5DIC Ragge Jagero (2016-2017)
Sekreterare, SM5KRI Krister Eriksson (2015-2016)
Kassör, SM5DEV P-O Anfelter (2015-2016)
Ledamot, SM5ENX Lennart Svensson (2016-2017)
Suppleant, SM5EFX Anders Eidenvall (2016)
Suppleant, SA5GRV Kai Graversen (2016)
SA5GRV har under året avgått och behöver alltså ersättas.
Hur övriga styrelsen ställer sig till omval vet jag inte men
hoppas naturligtvis att alla ställer upp till omval. Naturligtvis hoppas vi även att alla funktionärer vill fortsätta på sina
poster även nästa år. I så fall blir valberedningsarbetet
ganska lätt för Janne.
Kontakta Janne, SM5FQQ om Du har några förslag.

Ökande medlemsantal i VRK
Medlemsantalet i klubben har under året ökat och vi är nu
närmare 100 medlemmar. Hoppas att alla vill kvarstå även
nästa år och att vi ska lyckas locka fler nya till klubben och
även locka tillbaka många som varit inaktiva en tid. Hoppas
att Ni alla talar väl om klubben i Era kontakter med andra
amatörer och intresserade.

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
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 (se
ovan) om Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort
finns det i QSL-lådan vid nästa möte.
Medlemsavgiften för 2017 ska vara betald senast 31 januari. Du som gick med i anslutning till kursstarten senhösten
2016 är automatiskt medlem även 2017 och behöver alltså
inte betala nu igen. Kontakta kassören om Du är osäker på
vad som gäller just Dig.

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: 1 januari 2017

God Jul och Gott Nytt År

