Kommande tester
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VRK möteskalendarium
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Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte hemma hos SM5GMZ kl 19

Kortvåg:
NAC 28 MHz 4 maj 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 11 maj 19 - 23 SNT
SL Testen 13 maj kl 14-15 SNT på CW
SL-Testen 13 maj kl 1515-1615 SNT på SSB
SSA MT 80/40 m 14 maj CW 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 14 maj SSB 17.15 - 18.15 SNT
SSAs Portabeltest 21 maj kl 09-13 SNT
CQ WW WPX på CW 27-28 maj
SCAG Sprint 29 maj kl 20-22 SNT på 80 m CW
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 2 maj kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 9 maj 19-23 SNT

Månadsmötet 11 maj
Anders, SM5EFX kommer att berätta om vad elektromagnetiska fält är och varför vi sändaramatörer behöver veta det.
Han kommer också att berätta om hur man som amatör
genom enkla beräkningar kan se till att de elektromagnetiska
fält som genereras vid sändning inte når skadliga nivåer.
Som avslutning kommer verktyg för beräkningar att visas
genom några praktiska exempel.

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

Månadsmötet i april
Vi hade besök av Johan och Erik från Kolsva MS som
presenterade planerna inför sommarens rallytävling där
VRK är vidtalade att hålla i radiosambandet. Krister,
SM5KRI tar redan nu emot anmälningar från intresserade
operatörer.

HAM luncher
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 16 maj och 30 maj. Alla intresserade är välkomna
att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Klubbfrekvens på 80 m
Träffpunkt 3712 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.
Själv har jag inte möjlighet att vara med alla lördagar men
hoppas att någon av de som är först på frekvensen tar på sig
att vara ”Net Control Station” så att allt fungerar och det blir
en trevlig stund. Du som inte har möjlighet att höra oss
hemifrån kan som vanligt använda t.ex. SK4KOs WEBbaserade mottagare som Du hittar på sk4ko.com

Extra klubbkvällar
Under våren hålls på försök klubblokalen öppen torsdagskvällar kl 18-20. Antalet besökare har varierat men vi hoppas ökningen fortsätter.
Klubbstationen har nu kompletterats med en AutoTuner så
att det är lättare och snabbare att uppnå bra avstämning på
de flesta kortvågsbanden.
Du som känner för att ställa upp som värd en eller flera
torsdagar (eller andra dagar) är välkommen att kontakta
styrelsen. Urban SA5UTK har redan varit värd 2 torsdagar.

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
T88GA Palau hela 2017 (OC-009) på 160-6 m mest CW
men även SSB och Digi
E51 South Cook t.o.m. 12 maj dom E51BAS och
E51DLD på 160-10 m med yagi och trådantenner
TG9 Guatemala t.o.m. 15 maj som TG9BBV och
TG9/VE7VZ på 20-12 m och kanske 6 m med trådantenner.
FO/JI1JKW Austral Is (OC-050) 1-5 maj på 40-6 m
SSB/CW
VK9/DL1YAF Lord Howe I 1-8 maj (OC-004) på 80-10
m SSB/CW
FS/K9EL St Martin 1-15 maj på 160-6 m
Z68BG Kosovo 4-23 maj på 40-10 m mest CW men räknas EJ för DXCC
8R1/KC0W Guyana 10 maj – 8 juni på 40-6 m CW
E51LYC North Cook Is (OC-098) 11-23 maj på 40-10 m
CW/SSB
VU7KP Lakshadweep Is 15-19 maj på 40-10 m
CW/SSB/RTTY
E44WE Palestine 16-30 maj på 17/10/6 m
E31A Eritrea 19-29 maj på 160-10 m CW/SSB/RTTY.
Blir även QRV som E39DI från (AF-038) några dagar.
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 4 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK6AW
15148 p
2. SK5AA
13770 p
3. SK4DM
5421 p
Endast några få tävlade för SK5AA i april och därför har
nu SK6AW gått förbi oss i sammandraget. Kan vi återta 1:a
platsen i maj?

Resultat klubbtävlingen SSB
1.
2.

SK6AW
SK5AA

28752 p
20997 p

3.
4.

SK7CA
SK4DM

10772 p
7980 p

QRV på 6 m?

Även på SSB var aktiviteten låg bland oss VRKare och
SK6AW har därför drygat ut sitt försprång ytterligare. Hoppas på bättre uppslutning under sommaren.

NAC 50 MHz
SM5KWU fortsätter att dryga ut ledningen i 6 m testerna.
Ställningen efter 4 månader:
1) SM5KWU
129933 p
2) SM2A
85309 p
3) SM3BEI
83242 p
40) SM5FUG
7416 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
49640 p
2. SK4AO
38510 p
3. SE5N
28923 p
8. SM5LSM
11809 p
15. SM5ACQ
7879 p
17. SK5AD
6499 p
25. SM5WTL
2696 p

SSAs HF Cup 2017
Vi behåller 3:e platsen i SSAs HF Cup och det är fortfarande 33 klubbar som deltagit hittills i år,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK4DM
SK6AW
SK5AA
SK3BG
SK5DB
SK5WB

25254 p
20982 p
12704 p
11153 p
10711 p
10457 p

211 tester
215 tester
125 tester
110 tester
119 tester
62 tester

Flitigaste poängplockaren är fortfarande SM5SIC. I övrigt
är det samma gäng som tidigare och inga nya har tillkommit

RPO 2017
8 maj kl 18.30 Poängjakt P4 80 m SM5DAA
12-13 maj Nationell N2 80 + 2 m i Enköping
22 maj kl 18.30 Poängjakt P5 SM5IFO
24 maj World Orienteering Day
29 maj RPO prova-på kl 18.30 på Rönnby
31 maj kl 19 Poängjakt P6 i Sthlm
5 juni kl 18.30 Poängjakt P7 SM5FUG
Hela jaktkalendern finns på pejla.se och uppdateras kontinuerligt. Resultaten finns på SK5AA.se under menyvalet
RPO.

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät
Söndagar kl 19 sänds SSA-bulletinen över V:åsrepeatern på
145,775 MHz med signalen SK5SSA. Efter bulletinen följer
sedan klubbens lokaltrafiknät med SK5AA/5 som nätkontroll. Alla som har något att berätta 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”.

Har Du utrustning som fungerar på 6 m så är det nu Du ska
passa på tillfället att använda den. Från maj månad och 2-3
månader framåt brukar chanserna vara som störst att få
långväga kontakter på detta band. Särskilt märkvärdiga
grejor brukar inte heller behövas, det gäller bara att bevaka
bandet i väntan på att det öppnar och vara på hugget.
En enkel dipol kan räcka långt men naturligtvis ökar chanserna betydligt om du har möjlighet att t.ex. sätta upp en
Yagi-antenn.
Var beredd på att de stationer du kontaktar troligtvis vill
veta din QTH-Locator för avståndsberäkningens skull.

Antennerna vid klubblokalen
Ska vi göra något åt antennerna vid klubblokalen nu under
sommaren? Förslag på lämpliga antennprojekt emottas tacksamt av styrelsen.
Miljön har ju visat sig vara fri från de störningar som annars brukar vara alltför vanliga i stadsbebyggelse. Så vi
borde utnyttja detta till att aktivera klubbsignalen på några
amatörradioband.

Har Du QSL-kort att hämta eller skicka?
Bertil, SM5IZS fick påfyllning i QSL-lådan vid Etunamässan. Kolla på hemsidan under rubriken ”QSLväskan” om Du har några kort att hämta. Bertil brukar ha
QSL-väskan med sig på klubbmötena.
Utgående QSL-kort som ska till SSAs QSL-byrå hanteras
av Lennart, SM5ENX men de ska vara försedda med QSLmärken eller på annat sätt betalda hos SSA. Kontakta
Lennart för information.

Nylicensierad
Ännu en ny licens som resultat av höstens amatörradiokurs.
Denna gång gratulerar vi Richard Ramstedt, SA5TAB som
säkert kommer att höras på banden inom kort. Richard bor i
Köping.

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.

VRK Möteslokal
Möteslokalen finns numera på Flottiljgatan 61. Om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107
för att bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 27 maj 2017

