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Några datum har ännu inte spikats men troligtvis blir det
några veckoslut i perioden oktober – december och med avslutande provtagning strax före Jul. Intresserade deltagare
får gärna höra av sig redan nu och kursmaterial kan som tidigare inköpas från SSAs Ham Shop. Vi hoppas på minst 56 deltagare men kan ta emot max 10.
Vi förväntar oss att de som ska delta i kursen börjar med att
bli medlemmar i VRK.

VRK mötesinformation

VRK 75 år 2018
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Nästa år firar VRK 75 års jubileum. På vilket sätt tycker
Du vi ska uppmärksamma detta?

Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte hemma hos SM5GMZ kl 19

Månadsmötet 8 juni
Junimötet hålls liksom förra året hemma hos Pepe,
SM5GMZ i Gottsta öster om Västerås. Samåkning rekommenderas så att P-platserna räcker.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 juni 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 8 juni 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 m 18 juni SSB 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 18 juni CW 17.15 - 18.15 SNT

Nästa möte i augusti eller september?
Ska vi ha höstens första möte i augusti eller ska vi vänta till
september? Beslut kan tas på junimötet hemma hos Pepe.

Månadsmötet i maj
Anders, SM5EFX berättade om vad elektromagnetiska fält
(EMF) är och varför vi sändaramatörer behöver veta det. Han
visade också hur man som amatör genom enkla beräkningar
kan se till att de elektromagnetiska fält som genereras vid
sändning inte når skadliga nivåer.

HAM luncher
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 13 juni och 27 juni. Alla intresserade är välkomna att
delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Klubbfrekvens på 80 m
Träffpunkt 3712 kHz lördagar kl 09 SNT har börjat etablera
sig. Som mest har vi varit 7-8 deltagare som önskat varandra
god morgon och småpratat om diverse amatörradiorelaterade
ämnen.
Under sommaren kan vi kanske ha en daglig träffpunkt på
3712 kHz? Alla kan självklart inte vara med varje dag och
detta gäller definitivt mig själv. Men den som är hemma och
vaken kan väl ropa CQ VRK på frekvensen vid 9-tiden.

Antennuppsättning på Flottiljgatan
Lördag 10 juni finns planer på att förbättra antennerna vid
klubblokalen. Framför allt hoppas vi kunna förbättra funktionaliteten på den W3DZZ som sattes upp förra hösten genom
att höja fästpunkterna några meter.

Extra klubbkvällar
Under våren har klubblokalen hållits öppen många torsdagskvällar kl 18-20. Antalet besökare har varierat men vi hoppas
på en ökning. Under sommaren tar vi dock en paus men om
någon känner för att hålla i någon spontan aktivitet lånar styrelsen gärna ut nyckel.
I höst kör vi troligtvis igång igen.

Amatörradiokurs i höst
Planerna på en ny amatörradiokurs i höst har så smått påbörjats. Allt tyder på att det liksom tidigare blir Bosse,
SM5CJW och Donald, SM5ACQ som håller i kursen och vi
kommer naturligtvis att hålla till på Flottiljgatan 61.

VHF/UHF:
NAC 144 MHz 6 juni kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 13 juni kl 19-23 SNT
NAC 1296 MHz 20 juni kl 19-23 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 första testloggar. Kontakta SM5ACQ.
Regler för alla förekommande tester híttar Du på hemsidan:
http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips i sommar
8R1/KC0W Guyana t.o.m. 8 juni på 40-6 m CW
FG/DL2AAZ Guadeloupe t.o.m. 7 juni på 30-10 m
SSB/CW
ZS5DX Zimbabwe t.o.m. 18 juni på 80-6 m CW
VP2V/K6TOP Br Virgin Is t.o.m. 5 juni (NA-023)
FR/F4HPX Reunion t.o.m. 16 juni på 40-15 m med focus
på 20 m med SSB/JT65/JT9/PSK31/RTTY och kanske CW.
C6ATA, C6ALY, C6ACC Bahamas 7-17 juni på 6 m och
högre samt en del kortvåg.
T8CW Palau 9-18 juni (OC-009) på 80-6 m CW/SSB/Digi
TX5EG French Polynesia 11-19 juni (OC-131) med 5 operatörer på 80-12 m CW/SSB
OY/K2HVN Faroe Is 13-26 juni på 40-10 m mest CW
T88RR, T88MK, T88VV, T88HY, T88FM och T88NC
Palau 16-23 juni på 160-6 m CW/SSB/RTTY
4O7GD Montenegro 16-28 juni på 80-6 m SSB
VK9AA Christmas Is 24 juni – 1 juli (OC-002) på 80-6 m
CW/SSB/RTTY/PSK31
T88TJ Palau 28 juni – 2 juli (OC-009) på 40-10 m
SSB/RTTY
TX5EG French Polynesia 29 juni – 17 juli (OC-067) med
5 operatörer på 80-12 m
OJ0V Market Reef 1-7 juli (EU-053) på 80-10 m CW/SSB
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 5 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW

1. SK6AW
20346 p
2. SK5AA
17196 p
3. SK4DM
6233 p
SK6AW ligger fortfarande i topp. Fler behöver tävla för
SK5AA om vi ska kunna återta tätplatsen.

Resultat klubbtävlingen SSB
1.
2.
3.
4.

SK6AW
SK5AA
SK7CA
SK4DM

40887 p
25799 p
13995 p
9330 p

NAC 50 MHz
SM5KWU fortsätter att dryga ut ledningen i 6 m testerna.
Ställningen efter 5 månader:
1) SM5KWU
157500 p
2) SM3BEI
108651 p
3) SM2A
107232 p
33) SM5FUG
11436 p
59) SF5O
3071 p

NAC 28 - 2017
Aktiviteten och konditionerna på 10 m har varit fortsatt dåliga och några sommarkonditioner förekom inte heller i april.
Men i maj borde det vara dags.
1. SM5EPO
68814 p
2. SK4AO
50011 p
3. SE5N
38106 p
10. SM5LSM
11809 p
16. SK5AD
8832 p
18. SM5ACQ
7879 p
24. SF5O
4933 p
25. SM5DYC
4905 p
31. SM5WTL
2696 p

NAC 1296 MHz
Kåre, SM5GRD deltog för första gången på detta band i maj.
Det blev inte så många QSO men vi hoppas på bättre tur under
sommarens tester. Vilka fler kan köra 1296 MHz så han får
motstationer?

SSAs HF Cup 2017
Vi behåller 3:e platsen i SSAs HF Cup och det är fortfarande
37 klubbar som deltagit hittills i år,
SK4DM
SK6AW
SK5AA
SK5WB
SK5DB
SK3BG

29610 p
27190 p
19904 p
15066 p
13765 p
12949 p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5 juni kl 18.30 P7 Sundängen SM5FUG
10-11 juni SM på 144 MHz samt N3 på 80 m
(P8+P9)
19 juni kl 18.30 P10 144 MHz Dingtuna SM5EZM
21 juni kl 19 Gunnars mara på 80 m i Sthlm
30 juni – 4 juli EM i Slovakien
28-30 juli NM i Orsa på 80 m + 144 MHz
7 augusti kl 18.30 P11 i Tillberga

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

Här har SK6AW intagit en säker ledning men vi får nog se
upp så att inte SK7CA kommer i fatt oss innan året är slut

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RPO 2017

217 tester
271 tester
199 tester
81 tester
155 tester
129 tester

Ny medlem och mycket flitig poängplockare för SK5AA är
Bengt, SM5ALJ. Han tävlade tidigare för SK4DM men har
valt att fr.o.m. 1 maj istället tävla för SK5AA. Vi gjorde ett
rejält lyft i tabellen i och med CQ WPX på CW sista helgen i
maj. ACQ körde då 510 QSO, ALJ 420 och DXR 302. Troligtvis var det någon mer som deltog men alla loggar hade
ännu inte registrerats när detta skrivs.

RPO Poängligen 2017
Efter 5 genomförda klubbtävlingar är ställningen följande:
1. SM5KMU
498 p
5 jakter
2. SM5FUG
491 p
5 jakter
3. Gunnar S
488 p
5 jakter
4. SM5EZM
488 p
5 jakter
5. SM5DIY
479 p
5 jakter
6. SM5SVM
474 p
5 jakter
7. SA5MOG
465 p
5 jakter
8. SM5CJW
393 p
4 jakter
9. SM5FNB
378 p
4 jakter
10. SM5DAA
377 p
4 jakter
11. SA5ICU
367 p
4 jakter
12. SM5IFO
191 p
2 jakter

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 men sommarbulletiner utges 12/7 och
2/8. Första höstbulletinen utges 23/8. 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”.

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
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.

Ha en skön sommar o semester

