NAC 144 MHz 7 juni kl 19 - 23 SNT
NAC 144 MHz 5 juli kl 19 – 23 SNT
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Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Månadsmötet 9 juni
Liksom ifjol inbjuder Pepe, SM5GMZ till möte hemma hos
sig ute i Gottsta. Vi hoppas på bra väder så att vi kan fika
ute i trädgården och det blir säkert också möjlighet att se när
Pepe kör ett eller annat DX.
Prata gärna ihop dig med någon kompis om samåkning.
Vägbeskrivning med GPS-koordinater skickas via E-mail till
alla som finns med på maillistan.

Majmötet
Mötet inleddes med att Arne –DIH presenterade AFIs
tänkta lösning på lokalfrågan. Mötet beslutade gå med i
projektet och att acceptera en årshyra på 15 tkr. Den aktuella
lokalen har adressen Flottiljgatan 61.
AFI förhandlar nu vidare med den tänkta sponsorn och
hyresvärden med förhoppningen att allt ska gå i lås som det
är tänkt och att vi och AFI ska kunna flytta in under sommaren. Hoppas att vi kan berätta mer på mötet nu i juni.
Kvällen fortsatte med att Rainer, SM5LBR visade ett filmat föredrag av Rob Sherwood på temat ”Mottagare – vilka
specifikationer är verkligen viktiga”.

HAM luncherna
Ham-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 14 juni och 28 juni. Därefter blir det paus till någon
gång i augusti. Alla intresserade är välkomna. Gratis Pplatser finns vid Norra gaveln.

PJ2/PB0AEX Curacao t.o.m. 6 juni på 20,15,10 m SSB
5X1O Uganda t.o.m. 12 juni på 40.20,15, 10 m med 5 W
longwire eller vertical dipole. Kolla särskilt 0300-0430z. Bir
kanske kvar t.o.m. 8 juli.
VP2V/K6TOP Br Virgin Is t.o.m. 15 juni på 40-10 m CW
V73HA Marshall Is 2-7 juni på 40-6 m CW/SSB
ZF2MN Cayman Is 3-17 juni (NA-016) alla HF-band
FS/K9EL St Martin 5-23 juni (NA-105) på 80-6 m inkl 60
m men fokus på 6 m. CW/SSB/RTTY
V63AN Micronesia 7-9 juni (efter V73HA) (OC-011) på
40-6 m CW/SSB
T88AN Palau 9-14 juni (efter V63AN) (OC-009) på 40-6 m
CW/SSB
V47JA St Kitts & Nevis 14-15 juni på 160-6 m inkl 60 m
SSB
FJ/W9DR och FJ/W9AEB St Barthelemy 17-29 juni på
40-10 m CW/SSB + 6 m med beacon på 50115,5 kHz
S79V Seychelles 1-10 juli (AF-024) på 160-10 m
SSB/CW/PSK
J8/W6NN och J8/KE1B St Vincent 4-10 juli (NA-025) och
QRV som J87HQ i IARU-testen
YJ0GA Vanuatu 8-14 juli (OC-035) på 40-10 m
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

DX Match i Jönköping
Det traditionella DX mötet i Karlsborg är flyttat till Jönköping i år och har nu namnet DX Match. Datum 2-4 september 2016. Mer info på hemsidan: http://dxmatch.sk7ax.se/
På deras hemsida kan man också anmäla sig och boka boende, mat etc.

SSAs Månadstester
Efter 5 månader håller vi håller 1:a platsen på CW medan
SK6AW leder på SSB. SK5AA vann i januari, februari och
april medan SK6AW vann mars och maj.

Rallysamband i höst

CW

Klubben har åtagit sig radiosambandet vid rallyt Kolsvarundan 17 sept 2016.
Krister –KRI tar emot anmälan från intresserade operatörer
Han har redan flera namn på sin lista men blir nog glad om
fler hör av sig..I nuläget vet vi att det kommer att behövas
11 operatörer varav 9 ute på de olika sträckorna och 2 reserver. All aktivitet blir i trakterna runt Kolsva där även bassstationen kommer att vara. Maila namn, signal och mobiltfn.nr till samband@sk5aa.se

1. SK5AA
27032 p
2. SK6AW
18940 p
3. SK4DM
13260 p
I maj tävlade följande för SK5AA: SM5DXR, SM5ACQ,
SM5EFX, SF5O, SM3SIC och SM5LSM

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 2 juni kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 9 juni kl 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 12 juni SSB kl 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 12 juni CW kl 17.15 - 18.15 SNT
NAC 28 7 juli kl 19-23 SNT
NAC 50 MHz 14 juli kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m CW kl 16- 17 SNT
SSA MT 80/40 m SSB kl 17.15 – 18.15 SNT
VHF/UHF:

SSB
1. SK6AW
39721 p
2. SK5AA
34980 p
3. SK7CA
26470 p
4. SK4DM
16392 p
På SSB har vi närmat oss SK6AW. Vi vann i januari, februari och maj medan SK6AW mars och april. Tävlande för
SK5AA i maj. SM5DXR, SM5ACQ, SF5O, SM3SIC,
SM5EFX och SM5LSM.
Det vore kul om ännu fler kunde nyttja sommaren till at
tävla för SK5AA.

SSAs HF Cup 2016
Följande har hittills i år bidragit med poäng till klubben i
SSAs HF Cup:

SM5SIC
SM5DXR
SM5ACQ
SM5GMZ
SM5EFX
SM0EOS
SM5FUG
SM5LSM
SM5GRD
SM5KWU
SM5DYC
SM5ENX

7262 p
3470 p
3412 p
897 p
851 p
846 p
759 p
624 p
302 p
179 p
138 p
87 p

SK5AA har ramlat ner till plats 5 i Sverige. Flitigaste poängplockaren för SK5AA hittills i år är Göran, SM5SIC. Vi
andra behöver rycka upp oss och bli lite flitigare i olika
tester under resten av året.
Före oss ligger SK4DM, SK6AW, SK3W och SK0MK
Strax efter oss ligger SK3BG.

Lokalfrågan i höst och senare
Om AFIs förhandlingar med deras tänkta sponsor och
hyresvärden ute på Hässlö går som det är tänkt kan vi antagligen påbörja inflyttningen i lokalerna på Flottiljgatan 61
under sommaren.
Hoppas att vi har mer information att lämna på månadsmötet hemma hos Pepe. Om inte så kommer ett separat utskick
att göras så snart vi vet mer.
Så snart alla förhandlingar slutförts hoppas vi givetvis
också kunna inbjuda alla intresserade till ett första besök i
lokalerna. Det känns också angeläget att så tidigt som möjligt börja planera för att sätta upp de första antennerna och
att inreda en amatörradiohörna i ett av rummen. Hoppas att
många vill delta i detta när det blir dags.

RPO-resultat
Hittills har resultat inkommit från 9 av säsongens rävjakter
(RPO-tävlingar). Totalt har 12 personer deltagit och ställningen i poängligan är följande:
1. SM5KMU
894 p
2. Gunnar Svensson
891 p
3. SM5EZM
878 p
4. SM5DIY
860 p
5. SM5SVM
768 p
6. SM5FNB
765 p
7. Christer Eriksson
585 p
8. SM5DAA
477 p
9. Peter Kraft
470 p
10. SM5CJW
389 p
11. SM5FUG
385 p
12. SM5OXW
97 p
RPO Program
7 juni kl 18.30 P10 80 m Enköping
10-11 juni SM på 2 m och N3 på 80 m i Nora
13 juni nybörjartävling på 80 m vid Rönnby
22 juni Gunnars mara på 80 m i Sthlm
2-6 juli EM för ungdomar i Norge 80 och 2 m
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
Aktuell information om rävjakt hittar Du alltid på
www.pejla.se som administreras av SM5SVM, Hans

Distriktsmöte i Västerås i höst
Ett SM5-möte planeras att hållas i Västerås 29 oktober
2016. Ragge förhandlar med Västerås Flygande museum på
Hässlö om ett ev. studiebesök där och lunch ute på Hässlö.
Om dessa förhandlingar inte går i lås eller om det blir för
dyrt, kan vi behöva något annat intressant studiebesök som
är tillgängligt en lördag.
Vi behöver också en lokal där själva distriktsmötet kan
hållas och där vi inledningsvis kan samlas. Tips är alltid
välkomna.

Amatörradiokurs i höst
En amatörradiokurs kommer troligtvis att genomföras
under hösten. Några tänkbara deltagare har redan hört av sig
och fler är givetvis välkomna. Ännu så länge är ju inte lokalfrågan löst och därför har datum inte kunnat spikas.
Men om allt går i lås borde vi kunna genomföra en kurs
någon gång i perioden september – november med liknande
upplägg som tidigare dvs. sammanlagt 3 veckoslut (lördagsöndag) med ett par veckor mellan varje kurstillfälle.
Intresserade bör höra av sig så vi så snart som möjligt så vi
får en uppfattning om hur stort underlag som finns.
Under tiden kan Du som är intresserad beställa hem kursmaterial från SSAs Ham Shop, pris 300 kr. OBS att kurspaketet redan ifjol utökades med ytterligare en bok och nu
består av: ”Bli sändaramatör”, ”Koncept för radioamatörcertifikat” och ”SSA Trafikhandbok”.
Via SSAs Hamshop finns mycket annat intressant att köpa
t.ex. dekorativa och användbara kartor för oss radioamatörer. Gå in på ssa.se och klicka dig vidare till HamShop under
rubriken Länkar.

Box 213 kommer att slopas
Styrelsen har beslutat att säga upp 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 t.ex. på dina QSL-kort.

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 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. Nya medlemmar är alltid välkomna.
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
Som tidigare meddelats flyttar vi från den s.k. AFI-lokalen
på Utvecklingsgränd. Så snart allt är klart med ny lokal
uppdateras informationen här.
Ett extra meddelande kommer så snart vi har mer att
berätta.

