VHF/UHF:
NAC 144 MHz 3 maj kl 19-23 SNT
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Månadsmötet 12 maj
Rainer, SM5LBR har tipsat om en 44 minuters filmat föredrag av Rob Sherwood på temat ”Mottagare – vilka specifikationer är verkligen viktiga”.
Detta blir sannolikt det sista mötet i den s.k. AFI-lokalen
där vi haft förmånen att ha våra möten ända sedan flytten
från gamla klubbstugan. Hur det blir i höst vet vi ännu inte
men vi hoppas naturligtvis på en lösning antingen i samarbete med AFI eller på egen hand. (Se nedan)

Månadsmötet i april
Mötet lockade ovanligt många besökare och vi fick höra
Håkan –AQD och Gunnar –SGP berätta och visa bilder och
filmsnuttar från expeditionen till Willis Island VK9WA i
april 2015.

T88RF Palau 1-5 maj mest RTTY. Kan bli med annat call.
PJ7BH Sint Maarten 1-8 maj på 40-10 m mest CW. Blir
även aktiv som FS/FM5BH
9H0HQ Dem. Republic Congo 1-22 maj på 80-10 m
SSB/RTTY/PSK31
YJ0CS Vanuatu 1-27 maj från flera olika öar mest CW
men även en del SSB. Om inte jordbävningen som nyligen
skedde i området påverkar möjligheterna.
E44QX Palestine 8-15 maj på 80-10 mmest CW men en
del SSB/RTTY
J88GU St Lucia 11-22 maj på 80-10 m CW/RTTY/PSK
PY0NY Fernando de Noronha 13-23 maj på 80-10 m och
kanske 160 m. CW/SSB/RTTY
YB9 Indonesia 15 maj – 1 juni från Bali med fokus på 20,
17 och 15 SSB.
VK9NT Norfolk I 20-31 maj med 5 operatörer på 160-10 m
CW/SSB/RTTY
E51XYZ South Cook Is 23-28 maj från Rarotonga på 4010 m alla trafiksätt.
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

SSAs Månadstester
Efter 4 månader håller vi håller 1:a platsen på CW medan
SK6AW leder på SSB.

Junimötet
Detta möte planerar vi att samlas hos Pepe, SM5GMZ ute i
Kungsåra. Pepe har även lovat att vi vid behov får ha mötena hemma hos honom under hösten 2016 om lokalfrågan
till dess inte har lösts.

HAM luncherna
Ham-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 3 maj, 17 maj och 31 maj. Alla intresserade är välkomna. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Rallysamband i höst
Klubben har åtagit sig radiosambandet vid rallyt Kolsvarundan 17 sept 2016.
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 basstationen kommer
att vara. Krister, SM5KRI tar gärna emot anmälningar från
Er som kan tänka Er att ställa upp. Maila namn, signal och
mobiltfn.nr till samband@sk5aa.se

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 5 maj kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 12 maj kl 19 - 23 SNT
SL-testen 14 maj CW kl 14-15 och
SL-testen 14 maj SSB kl 15.15-16.15 SNT
SSA MT 80/40 15 maj CW kl 15 - 16 SNT
SSA MT 80/40 m 15 maj SSB kl 16.15 - 17.15 SNT
SSA Portabeltest 22 maj kl 09-13 SNT
SCAG Sprint 30 maj kl 20-22 SNT
CQ WW WPX CW 28-29 maj

CW
1. SK5AA
23131 p
2. SK6AW
14802 p
3. SK4DM
11692 p
I april tävlade följande för SK5AA: SF5O (EOS),
SM5FUG, SM5ACQ, SM5DXR, SM5EFX och SM5LSM.
SSB
1. SK6AW
35224 p
2. SK5AA
29215 p
3. SK7CA
22261 p
4. SK4DM
14340 p
På SSB tävlade följande för SK5AA: SM5DXR, SF5O
(EOS), SM5ACQ, SM5EFX och SM5LSM.
Konditionerna var ovanliga och det gick knappt att köra
några svenskar p 40 m, åtminstone här i mellan-sverige.
Hoppas på bättre lycka i maj och att ännu fler ställer upp.

SSAs HF Cup 2016
Följande har hittills i år bidragit med poäng till klubben i
SSAs HF Cup:
SM5SIC
4797 p
SM5ACQ
3184 p
SM5DXR
3074 p
SM5GMZ
897 p
SM5FUG
759 p
SM5EFX
695 p
SM0EOS
666 p
SM5LSM
512 p
SM5GRD
302 p
SM5DYC
138 p
SM5KWU
140 p

SM5ENX

87 p

6.
7.

SK5AA ligger just nu på plats 4 i Sverige. En flitig poängplockare som fr.o.m. årsskiftet tävlar för SK5AA är som
synes Göran, SM5SIC. Tack!
Före oss ligger SK4DM, SK6AW, SK3W. Strax efter oss
ligger SK0MK och SK3BG. Hoppas att vi kan hålla undan
för dom.

Lokalfrågan i höst och senare
AFI jagar frenetiskt vidare i jakten på en ny lokal och naturligtvis hoppas vi på en lösning som innebär att även vRK
kan hänga på i en ny lokal. Men det är viktigt att vi inte
enbart förlitar oss på att AFI ska lösa problemet för både sig
själva och VRK.
Lösningen på VRKs lokalproblem kan ju se ut på många
olika sätt, beroende på vilken nivå vi tänker oss på aktiviteten inom klubben de kommande åren och naturligtvis också
hur mycket vi är beredda att satsa ekonomiskt.
En lösning kan t.ex. vara att vi hittar någonstans där vi kan
hyra in oss för våra månatliga möten. Det bör ju i så fall vara
någonstans där det finns goda och helst gratis parkeringsmöjligheter.
En annan lösning skulle kunna innebära att vi hittar en
lokal där vi kan ha våra möten och som i nära anslutning har
något litet ”kryp-in” där vi kan förvara vissa av klubbens
tillhörigheter och där vi också kan/får sätta upp någon typ av
antenn. Gärna med relativt låg störningsnivå. Jag vet att en
del ställer sig tveksamma till vår förmåga att dra nytta av en
sådan lösning men själv vurmar jag starkt för detta och vill
gärna tro att jag inte är ensam.
Om vi ska leva vidare och t.o.m. börja växa igen, är vi
troligtvis tvungna att ha tillgång till någon form av fungerande klubbstation där vi kan visa nybörjare hur amatörradio
går till. Naturligtvis inte något i stil med vår gamla klubbstuga som ju blev både för dyr och nyttjades alldeles för lite.
Men någonstans där det går att köra vanliga amatörradioQSOn och med närhet till en lokal där vi förutom månatliga
möten också kan samlas vid t.ex. kurser och spontana aktiviteter.
Oavsett vilken lösning Du själv känner mest för hoppas att
Du håller ögonen öppna och kommer med tips till styrelsen
om Du har några idéer.
Under sommarhalvåret har vi löfte att mötas hemma hos
Pepe, -GMZ men hösten kommer snart och då behöver vi ha
någon annanstans att hålla till.

RPO-resultat
P1 – Springsta – SM5DIY
1. SM5KMU
2. Gunnar S
3. SM5EZM
4. SM5OXW
5. Christer E
6. SM5FNB
7. SM5DAA
8. SM5SVM
9. SM0KON
10. Peter K

1.02.14
1.03.15
1.06.45
1.07.40
1.39.00
1.43.00
1.45.45
1.47.00
2.09.00
1.30.00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(3)

P2 – Anundshög – SM5SVM
1. SM5KMU
2. Gunnar S
3. SM5EZM
4. Christer E
5. SM5DAA

0.52.15
1.06.53
1.10.05
1.12.50
1.28.35

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

SM5FNB
SM5DIY

P3 – Lista kärr – SM5EZM
1. Christer E
2. Gunnar S
3. SM5KMU
4. Peter K
5. SM5DIY
6. SM5DAA
7. SM5CJW
8. SM5SVM
9. SM5FNB

1.30.35
1.44.30

(5)
(5)

1.09.01
1.11.21
1.27.33
1.32.33
1.54.14
2.02.00
1.14.03
1.56.17
2-02-30

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)

Under årets 3 första jakter har 12 personer deltagit
RPO Program
9 maj kl 18.30 Nybörjarjakt på Rönnby 80 m
14-15 maj Nationell N2 samt P5 (80 m) och P6 (2 me)
23 maj kl 18.30 P7 80 m
25 maj kl 19.10 P8 i Stockholm 2 m
30 maj kl 18.30 P9
7 juni kl 18.30 P10 80 m Enköping
Aktuell information om rävjakt hittar Du alltid på
www.pejla.se som administreras av SM5SVM, Hans

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.
Vid det här laget kan man anta att alla som vill fortsätta att
vara medlemmar har betalt sin avgift. Men 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.
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. Ytterdörren
låses automatiskt kl 19, ring 0703-998107 om Du kommer
senare och vill bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 28 maj

