SM5-möte i Norrköping
Lördag 13 febr är det distriktsmöte i Norrköping. Se mer
på http://www.ssa.se/distrikt-5/ Prata ihop dig för samåkning på klubbmötet i februari.
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Årsmötet 11 februari
Klubbens medlemmar kallas till årsmöte torsdag 11 februari kl 19.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Morgan, SM5BVV
att informera om SSAs framtidsstudier.

Valberedning
Janne, SM5FQQ åtog sig på novembermötet att vara valberedare inför årsmötet i februari och har presenterat ett komplett förslag. Bland nyheter som förslaget innehåller är två
nya styrelsemedlemmar SM5ENX, Lennart och SA5GRV,
Kai.

HAM luncherna
Ham-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 9 febr och 23 febr.. Alla intresserade är välkomna
att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Månadsmötet i april
På aprilmötet räknar vi med besök av Håkan, SM5AQD
som kommer att berätta om DXpeditionen till Willis Island i
november 2015 där bl.a. han själv och Gunnar, SM3SGP
deltog. Blir säkert mycket intressant. Denna programpunkt
var ursprungligen tänkt till mars men har på begäran från
Håkan måst flyttas. Så vad gör vi istället i mars?

Amatörradiokurs
På senaste klubbmötet konstaterades att vi tyvärr inte
kommer att hinna med någon amatörradiokurs under våren.
Vi ställer istället in siktet på hösten. Då kommer vi förhoppningsvis också ha fått tillgång till en ny lokal men om detta
vet vi ännu inget.
Från början var detta inplanerat till marsmötet men Håkan
ville gärna skjuta på det till april.

Årets amatörradiomässa i E-tuna
Den årliga amatörradiomässan i Eskilstuna äger i år rum
lördag 2 april. Mer info hittar Du på: www.sk5lw.com
Vilka ställer upp och säljer grejor för VRKs räkning? Kontakta Ragge eller någon annan i styrelsen om Du kan delta.
Efter amatörradiomässan ifjol sparade Urban, SA5UTK en
fin CW-nyckel som på senaste mötet såldes till Ragge för
150 kr. Bra initiativ.

Box 213 kommer att slopas
Styrelsen har beslutat att säga upp den gamla Box 213 vid
halvårsskiftet. Vi hoppas att eftersändning ska kunna aktiveras under 1 år men det är alltså redan nu dags att ange någon
annan adress om Du hittills använt Box 213 på dina QSLkort.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 4 feb 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 11 feb 19 - 23 SNT
CQ WPX RTTY 13-14 feb
MT 80/40 m 14 feb SSB 15 - 16 SNT
MT 80/40 m 14 feb CW 16.15 - 17.15 SNT
ARRL CW 20-21 feb
REF-testen SSB 27-28 feb
SCAG Sprint 29 feb kl 20-22 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 2 feb kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 9 feb 19-23 SNT

DX tips
VP8SGI South Georgia Is 1-9 feb med samma gäng som
på South Sandwich.
FS St Martin 2-10 feb som FS/WZ1P m.fl. (NA-105) på
40-10 m CW/SSB/Digi
V31JZ/P Belize 4-11 feb (NA-180) på 160-10 m mest CW
med 100 W och trådantenner
V47KA St Kitts & Nevis 5-25 feb på alla HF-band + 6 m
SSB/CW/JT65/PSK
V47TR St Kitts & Nevis 13-21 feb (NA-104) på 20-10 m
CW/SSB
7P8C Lesotho 8-17 feb på 160-6-m SSB/CW/RTTY med
5 stationer
C6ABB Bahamas 8-18 feb (NA-001) på 80-10 Digi
V5 Namibia 9-18 feb som V5/DC8QT, V5/DD8ZX och
V5/DJ9KM på 160-10 m och kanske 6 m,
CW/SSB/RTTY/PSK. QRV som V55V i CQ WPX RTTY.
CE0Y Easter I 10-14 feb (SA-001) som CE0Y/W7YAQ
på 40-15 m CW/RTTY
5V7TH Togo 10-22 feb på 40-6 m CW/SSB/RTTY
3D2PW Fiji 13-19 feb (OC-016) mest WARC-banden
med CW och trådantenner
VP8IDX Falkland Is 14-19 feb med samma gäng som på
South Georgia men med fokus på 160 m
A35T Tonga 18-24 feb med 8 operatörer på 160-10 m
CW/SSB/RTTY
3XY1T Guinea 18 feb – 4 mars (AF-051) på 160 – 6 m
CW/SSB/RTTY
S9BK Sao Tome & Principe 25 feb – 25 mars på 40-10 m
SSB/Digi. Kan bli något annat call.
TX7EU Marquesas 3-15 mars (OC-027) på 40-10 m
CW/SSB/Digi med 4 operatörer och 2 stationer.
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 meter 2016
Månadstesterna har startat om och efter januariomgången
ligger VRK bra till. Hoppas att vi kan fortsätta att försvara
och öka vår ledning.

Resultat CW Klubbtävlingen
1. SK5AA
7199 p
2. SK4DM
4388 p
3. SK5LW
3229 p
4. SK7AX
2574 p
5. SK3BG
2304 p
Totalt har 20 klubbar deltagit
För SK5AA tävlade: -FUG, _ACQ, SF5O, -DXR, -GRD, EFX, -DYC och –LSM.

Resultat SSB klubbtävlingen
1. SK5AA
2. SK7CA
3. SK6AW
4. SK4DM
5. SK5LW
Totalt har 30 klubbar deltagit
För SK5AA tävlade: -DXR,
och –MRQ.

7064 p
4798 p
4696 p
4474 p
2450 p
-ACQ, -GRD, SF5O, -LSM

SSAs HF Cup 2016
Följande har hittills i år bidragit med poäng till klubben i
SSAs HF Cup:
SM5ACQ
1398 p
SM5DXR
1341 p
SM5GMZ
897 p
SM5FUG
613 p
SM0EOS
213 p
SM5GRD
144 p
SM5LSM
108 p
SM5EFX
99 p
SM5DYC
39 p
SM5KWU
28 p
Och därigenom ligger vi just nu på plats 3 i Sverige. Men vi
jagas av bl.a. SK0MK, SK3BG och SK3W. Hur det kommer
att gå under året beror på hur aktiva vi alla är. Mycket
kommer att hänga på deltagandet i vårens stora tester. Du
tävlar väl för SK5AA?

SM5CS och Raspberry Pi
Är det någon där ute som labbar med raspberry pi?
Det finns möjlighet att bygga en länkstation eller en
repeateranslutning i echolink med hjälp av raspberry
pi.
I sajten http://www.vr2xkp.org/2013/03/13/life-rpisvxlink-echolink-node-rpi/ finns en beskrivning i detalj
hur man går till väga. Det är med den senaste releasen
av svxlink, som SM0SVX har skapat. Det handlar
alltså om operativsystemet Linux.
Jag har med hjälp av detta åstadkommit en echolink
klient i raspberry pi. Den fungerar delvis och kan anslutas till länkar eller repeatrar men jag får inte mikrofonljud att funka, men däremot hör jag när repeatrar
svarar. Jag klarar inte av det. Så det är här som jag
skulle vilja komma i kontakt med någon p.g.a. mina
okunskaper i Linux.

Det finns en liten transceiver RS-US3 se
https://www.hobbypcb.com/index.php?option=com_vi
rtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id
=101&Itemid=425 som kanske skulle passa ihop med
raspberry pi för anslutning till echolink.
I en laptop har jag installerat svxlink i linux mint och
det fungerar fint. Har haft kontakt med andra echolink
stationer.
Hör gärna av er till: stig.s@telia.com

Nya låskoder till AFI-lokalen
Pga av det stök som rådde i lokalen efter Jul och i samband
med vårt januarimöte har AFI bytt låskod både till trädörren
när man stigit ur hissen och till plåtdörren. Du som behöver
de nya koderna kan kontakta Donald. Styrelsen och klubbmästarna har redan fått dem.

George Loddby, SM5NDI – Silent key
Nyligen nådde oss sorgebeskedet att vår gamle vän och
klubbmedlem George har avlidit i en ålder av 88 år.
George var medlem i VRK sedan många år och ställde
alltid upp för klubben och sina kompisar. Av allt att döma
var han pigg in i det sista och hade planerat en resa till Thailand i mitten av februari.
De senaste åren var han mest QRV i SMFF och i SOCWA
där hans trogne vän Erik, SM5APS och han själv ofta hjälptes åt.
George var sedan några år också styrelseledamot i VRK
och tanken var att han skulle kandidera till omval vid årsmötet i februari.
Vi kommer att sakna honom mycket.

VRKs styrelse
http://www.sk5aa.se/?page_id=30
Ordförande och ansv.utgivare eQRZ:
SM5ACQ, Donald Olofsson, ordf@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson, rolf.t.svensson@hotmail.com

Medlemsavgiften
i VRK 2016 är: 200 kr skulle varit betalt senast 31 januari.
Om Du inte redan betalat var bussig gör det nu.
Fick just en lista från kassören med 16 personer som
ännu inte betalat för 2016. Du är väl inte en av dom?
Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller
namn samt maila övriga uppgifter till kassören om Du är ny.
Om Du behöver ett inbetalningskort finns det i QSL-lådan
vid mötet i AFI-lokalen.

VRK Möteslokal
AFI-lokalen, Utvecklingsgränd 17, Västerås. Pga byggnadsarbeten på granntomten är det endast högervarv på
Utvecklingsgränd som leder fram till entrén. Ytterdörren
låses automatiskt kl 19, ring 0703-998107 om Du kommer
senare och vill bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 28 februari

