VRK möteskalendarium

provtagning för amatörradiocertifikat för de som så önskar,
t.ex. de som studerat på egen hand.
Provlokalen ligger på andra våningen, ovanför själva radiomässan och det är inga problem att gå emellan. Du som vet
att Du kommer att göra ett prov kan kontakta Anders,
SM5EFX i förväg för planeringens skull, men det kommer
också att finnas möjlighet till drop-in-prov i mån av plats.
De som gjort föranmälan har dock förtur.
Håll utkik på SSAs hemsida under rubriken Sektioner –
Utbildning.
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Operatörer till årets radiosamband
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Styrelsemöte kl 18
Årsmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Årsmöte 9 februari kl 19
Klubbens medlemmar kallas till årsmöte som kommer att
genomföras enligt stadgarna.
Valberedningen – Janne, SM5FQQ – har gjort ett bra arbete och kandidater finns till de flesta posterna. På förslag
till ny suppleant i styrelsen är t.ex. Kåre, SM5GRD som
ersätter Kai, SA5GRV som avgick under året.
Hela listan finns att läsa på hemsidan.
Efter genomförda årsmötesförhandlingar kommer höstens
aktivitetsenkät att presenteras av Christer, SM5WFD och
Bertil, SM5IZS. Detta kan säkert leda till intressanta diskussioner.

Månadsmötet i januari
Rainer, SM5LBR är RAKEL-instruktör inom försvarsmakten berättade om systemet samt gjorde en enklare uppvisning.

Månadsmötet 9 mars
Vår hyresvärd som bl.a. driver företaget VIKON – Vibrationskonsult, kommer att presentera sig och företagets verksamhet. Det kommer säkert att bli mycket intressant.

HAM luncher
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 7 febr. 21 febr. och 7 mars. Alla intresserade är
välkomna att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Klubbfrekvens på 80 m
På senaste klubbmötet väcktes förslag om att åter aktivera
den gamla klubbfrekvensen 3712 kHz. På försök föreslogs
att vi en tid framöver träffas på denna frekvens varje lördag
kl 9 SNT. Om frekvensen skulle vara upptagen av annan
trafik lägger vi oss några kHz över eller under.
Samtidigt påminner vi också om träffpunkten på 2 m repeatern söndagskvällar kl 19 i anslutning till SSA-bulletinen
och lokaltrafiknätet.

Försäljning vid radiomässan i E-tuna
Lördag 1 april är årets amatörradiomässa i Eskilstuna.
Klubben har sannolikt en del överblivna grejor som kan
säljas där om vi bokar ett bord. Vilka är beredda att ställa
upp och sköta om försäljningen? Hör av Dig snarast.

Drop-in provförrättning i Eskilstuna 1 april
VRKs provförrättare Anders, SM5EFX kommer att i samarbete meddistriktsledaren i SM5, SM5BVV att genomföra

18-19 augusti i år kommer vi antagligen att ha möjlighet att
få ett stort sambandsuppdrag i anslutning till Rally-SM. I
god tid dessförinnan behöver vi veta vilka som kan tänka sig
att ställa upp. Förutom sambandsoperatörer under själva
rallyt, behövs också några som kan hjälpa till med förberedelser och avveckling när rallyt är avslutat.
Som en extra bilaga till eQRZ bifogas en lista på de som
medverkat vid de senaste sambanden. Hopas att Ni alla vill
stå kvar på listan och att ytterligare personer anmäler att
även Ni vill hjälpa till.
Vid vårt aprilmöte kommer vi troligtvis att få besök av en
representant för rallyts arrangörer och mer information om
årets Rally-SM och på vilket sätt vi då förväntas hjälpa dem.
Krister, SM5KRI har fortlöpande kontakt med arrangörerna.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 2 febr 19 - 23 SNT
AM Test 80 m 4 febr kl 8-10 SNT. Regler på sm5b.se
NAC 50 MHz 9 febr 19 - 23 SNT
Feld-Hell Club Sprint 18 febr kl 20-22 SNT
Russian PSK 18-19 febr kl 12-12 SNT
ARRL CW 18-19 febr kl 00-24 GMT
MT 80/40 m 19 febr SSB 15 - 16 SNT
MT 80/40 m 19 febr CW 16.15 - 17.15 SNT
SCAG Sprint 80+160 m 27 febr kl 19-20 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 7 febr kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 14 febr 19-23 SNT

DX tips
T88GA Palau hela 2017 (OC-009) på 160-6 m mest CW
men även SSB och Digi
E51AMF North Cook t.o.m. 6 feb (OC-014) på 80-10 m
SSB/RTTY + kanske 160 m
TU5MH Ivory Coast 22 jan – 2 feb på 80-10 m
CW/RTTY/SSB
YJ0AA, YJ0FM och YJ0WW Vanuatu t.o.m. 23 feb på
160-10 m CW/SSB/FM/RTTY
NH0DX/NH2 Guam t.o.m. 22 feb på SSB
LU1ZI och LU4CJM/z South Shetland Is t.o.m. 28 feb
på 80,40,20 m CW.
TO7D Guadeloupe (NA-102) t.o.m. 2 feb 9 mars på 160-6
m SSB/CW/Digi
TL8TT Central African Rep 1-14 feb med 7 operatörer
på 160-6 m CW/SSB/RTTY dygnet runt.
6W2SC Senegal 1 feb – 3 mars på 20-10 m CW. Datum
något osäkra.
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 1 månad är ställningen följande:

Resultat CW klubbtävlingen januari 2017
1. SK5AA
5746 p
2. SK6AW
4114 p
3. SK4DM
1738 p
Totalt deltog 16 klubbar
För SK5AA tävlade: SM5GRD, SM5DXR, SM5ACQ,
SF5O (EOS), SM5FUG, SM5EFX och SM5LSM

Resultat SSB klubbtävlingen januari 2017
1. SK6AW
9336 p
2. SK5AA
5416 p
3. SK7CA
2890 p
Totalt deltog 23 klubbar
För SK5AA tävlade: SM5DXR, SF5O (EOS), SM5GRD,
SM5ACQ, SM5DYC, SM5MRQ, SM5LSM och SM5FUG.
För att ta upp kampen mot SK6AW behöver vi vässa
klorna ordentligt.

NAC 50 MHz januari
1) SM3BEI
2) SM5KWU
17) SM5FUG

30256 p
28593 p
3066 p

och pratar och fikar tillsammans. Beroende på vilka och hur
många som kommer kan vi längre fram bestämma om hur vi
ska ha det i fortsättningen. Naturligtvis hoppas jag att vi
med tiden ska bli fler som kan dela på ansvaret för dessa
kvällar, men jag är beredd att starta.
Jag räknar med att finnas på klubben varje torsdag från kl
18 fr.o.m. torsdagen efter årsmötet. På marsmötet tar vi
beslut om hur vi därefter ska ha det. Jag har ju mina specialintressen inom amatörradion och andra är mer intresserade
av annat och naturligtvis är det bra om flera olika intresseområden blir representerade under våra klubbkvällar. Vilket
intresseområde kan Du tänka dig att ta upp under en klubbkväll? Hör av dig och berätta.
Alla intresserade är välkomna, både nylicensierade och
andra.

The New DXers Handbook
Denna populära bok kommer under året att ges ut på
svenska och översättare är VRK-medlemmen Pepe,
SM5GMZ. Originalets författare är Bryce, K7UA som har
svenska rötter i Småland.
Håll utkik efter boken när den kommer ut någon gång i vår
eller i sommar.
Själv har jag haft QSO med K7UA både 2007 och 2014.

QSL att hämta?

Aktiviteten och konditionerna var tydligen dåliga. Totalt
deltog bara 18 stationer och för SK5AA endast: SM5LSM
och SK5AD.

Kolla på klubbens hemsida om Du har QSL-kort att hämta.
Det finns några som inte hämtat QSL-kort på länge och
högarna bara växer. Kontakta Bertil, SM5IZS för avhämtning eller hämta dina kort på nästa klubbmöte.

SSAs HF Cup 2017

VRKs styrelse

NAC 28 januari

HF Cupen startade som vanligt om vid årsskiftet. VRKrepresentanterna har inte varit särskilt aktiva hittills men vi
ligger ändå på en 4:e plats av de 24 klubbar som hittills
rapporterat in resultat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK4DM
SK6AW
SK5WB
SK5AA
SK5DB
SK5RO

6503 p
4380 p
2371 p
1978 p
1570 p
1149 p

63 tester
52 tester
16 tester
27 tester
22 tester
22 tester

Tävlande för SK5AA hittills i år: SM5SIC
(SM5S+OH1SIC), SM5LSM, SM5FUG, SM5EFX,
SM5ACQ, SM5DXR, SF5O (EOS), SM5GRD, SM5DYC.
Det vore kul om vi kunde bli några fler.
En av de mest lättkörda testerna och som också ger bra
poängutdelning i HF Cupen är SSAs Månadstest. Den tar
bara en eller två timmar i månaden (beroende på om Du kör
både SSB och CW eller inte). Du som vill prova får naturligtvis hjälp att komma igång och de första gångerna får Du
också hjälp att fixa testloggen när testen är över. Om Du
efter att ha provat några gånger tycker att det verkar kul, kan
Du skaffa ett eget loggprogram och då rekommenderas gratisprogrammet Log4U.

Extra klubbkvällar under våren?
Då vi nu fått ett antal nya licenser inom klubben finns
kanske intresse för fler träffar än bara de ordinarie klubbmötena. Jag ställer gärna upp och säkert finns fler som känner
likadant.
Jag föreställer mig att vi på försök håller klubblokalen
öppen några torsdagskvällar då vi träffas och kör lite radio

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 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. Om Du inte redan betalat så är
det bråttom nu.

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: 25 februari 2017

