förslag på något lämpligt projekt och lust att stå som ledare
så är Du välkommen.
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Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Månadsmötet 9 mars
Vår hyresvärd som bl.a. driver företaget VIKON – Vibrationskonsult, kommer att presentera sig och företagets verksamhet. Det kommer säkert att bli mycket intressant.
Som vanligt inleder vi med att ta upp aktuella klubbangelägenheter.

Årsmötet
Årsmötet avlöpte som vanligt smidigt genom att Wei,
SM5DMQ höll i klubban och Lasse, SM5HSE skrev protokoll och ett utmärkt valberedningsarbete av Janne,
SM5FQQ.
Ny som suppleant i styrelsen är Kåre, SM5GRD.

Aprilmötet
Mötets tema är radiosamband och vi räknar med att få
besök av en representant från Kolsva MS som är arrangörer
av den rallytävling där vi är vidtalade att hjälpa till i sommar. Vi kommer bl.a. att diskutera arbetsbeskrivningar för
radiooperatörer vid rallysamband.

HAM luncher
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 7 mars, 21 mars och 4 april. Alla intresserade är
välkomna att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Klubbfrekvens på 80 m
Sedan årsmötet är vi några som träffats på den gamla
klubbfrekvensen 3712 kHz varje lördag kl 9 SNT. Om frekvensen skulle vara upptagen av annan trafik lägger vi oss
några kHz över eller under. Tidpunkten har ifrågasatts eftersom den ibland krockar med SSAs HQ-nät – som visserligen är på en annan frekvens – men ändå! Ska vi möjligen
byta tid?
Samtidigt påminner vi också om träffpunkten på 2 m repeatern söndagskvällar kl 19 i anslutning till SSA-bulletinen
och lokaltrafiknätet.

Extra klubbkvällar
Sedan årsmötet har på försök hållit klubblokalen öppen
torsdagskvällar kl 18-20. Antalet besökare har hittills varit
ganska lågt men vi fortsätter och hoppas på fler besökare
framöver.
Du som känner för att hålla i aktiviteten en eller flera torsdagar (eller andra dagar) är välkommen att kontakta styrelsen. Med lite förberedelse och samråd med AFI kan vi t.ex.
tänka oss någon form av gemensamma byggkvällar. Har Du

Lördag 1 april är årets amatörradiomässa i Eskilstuna.
Klubben har sannolikt en del överblivna grejor som kan
säljas där. Vilka är beredda att ställa upp och sköta om försäljningen? Hör av Dig snarast.
Ett bord finns bokat för klubbens räkning.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 2 mars 19 - 23 SNT
ARRL-testen på SSB 4-5 mars
NAC 50 MHz 9 mars 19 - 23 SNT
SSA MT 80/40 m 12 mars CW 15 - 16 SNT
SSA MT 80/40 m 12 mars SSB 16.15 - 17.15 SNT
BARTG RTTY 18 mars kl 03 – 20 mars kl 03 SNT
Russian DX Contest CW/SSB 18 mars kl 12 – 19 mars kl 12
SNT
Feld-Hell Sprint 18 mars kl 21 – 23 SNT
CQ WW WPX på SSB 25-26 mars
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 7 mars kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 14 mars 19-23 SNT

DX tips
T88GA Palau hela 2017 (OC-009) på 160-6 m mest CW
men även SSB och Digi
6W2SC Senegal t.o.m. 3 mars på 20-10 m CW. Datum
något osäkra.
J5UAP Guinea Bissau 1-3 mars på 20-10 m CW
JW6VDA Swalbard (EU-026) 1-22 mars på 160-10 m
SSB
8Q7LH Maldives 2-9 mars på 80-10 m CW/SSB/Digi med
5 operatörer. Kanske även 60 m.
9M4IOTA West Malaysia (AS-046) 3-5 mars på 80-10 m
CW/SSB/Digi
9G5X Ghana 7-21 mars på 160-10 m CW/SSB/RTTY
med 6 operatörer och 3 st High power stationer
9N7EI Nepal 8-20 mars på 80-10 m SSB/CW/Digi med 11
operatörer och 5 stationer.
TU7C Ivory Coast 9-19 mars på 160-6 m
CW/SSB/RTTY/PSK med 12 operatörer och 5 stationer
5U5R Niger 9-21 mars på 160-10 m SSB/CW/RTTY inkl
5360 kHz med 11 operatörer
S21GM Bangladesh 15-21 mars på160-10 m
CW/SSB/RTTY med 5 operatörer
S21KW Bangladesh 21-27 mars på 160-10 m
CW/SSB/RTTY med 5 operatörer
A35JP/P Tonga (OC-123) 22-28 mars på 40-6 m CW/SSB
och vertikalantenner
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 2 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1.
2.

SK5AA
SK6AW

9794 p
7410 p

3. SK4DM
3400 p
Totalt deltog 22 klubbar
För SK5AA tävlade i februari: SF5O (EOS), SM5GRD,
SM5ACQ, SM5DXR, SM5EFX, SM5LSM och SM5HDN

QSL att hämta?
Kolla på klubbens hemsida om Du har QSL-kort att hämta.
Det finns några som inte hämtat QSL-kort på länge och
högarna bara växer. Kontakta Bertil, SM5IZS för avhämtning eller hämta dina kort på nästa klubbmöte.

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK5AA
15642 p
2. SK6AW
15028 p
3. SK7CA
5402 p
4. SK4DM
5043 9
Totalt deltog 28 klubbar
För SK5AA tävlade: SM5GRD, SF5O (EOS), SM5DXR,
SM5ACQ, SM5EFX, SM5MRQ, SM5LSM, SM5DYC och
SM5HDN..
Vi har alltså passerat SK6AW i sammandraget. Hoppas att
vi lyckas behålla tätplaceringen efter marstesten också!

NAC 50 MHz
SM5KWU har nu avancerat till 1:a plats i 6 m testerna.
Ställningen är:
1) SM5KWU
64553 p
2) SM3BEI
60869 p
3) SM2A
39179 p
21) SM5FUG
7416 p

Aktiviteten och konditionerna på 10 m har varit dåliga
hittills. I sammandraget hittar vi:
1. SM5EPO
20540 p
2. SK4AO
19309 p
3. SE5N
15215 p
12. SM5LSM
5072 p
14. SM5ACQ
4433 p
15. SK5AD
4278 p
18. SM5WTL
2696 p

SSAs HF Cup 2017
Vi har avancerat i SSAs HF Cup och ligger när detta skrivs
på 3:e plats av de 28 klubbar som hittills rapporterat in resultat.
SK4DM
SK6AW
SK5AA
SK3BG
SK5WB
SK5DB

15973 p
10801 p
6724 p
5581 p
5579 p
4434 p

1260 tester
111 tester
71 tester
57 tester
31 tester
49 tester

Tävlande för SK5AA hittills i år: SM5SIC
(SM5S+OH1SIC), SM5LSM, SM5FUG, SM5EFX,
SM5ACQ, SM5DXR, SF5O (EOS), SM5GRD, SM5DYC,
SM5ENX, SM5KWU, SM5HDN, SM5WTL. Flitigaste
poängplockaren är SM5SIC som varit aktiv med många
olika anropssignaler och kört sammanlagt 13 olika tester.

RPO 2017
2 mars

Här hittar Du en mycket bra hemsida i så fall och jag rekommenderar Dig varmt att prova den.
Gå till sk4sq.net och klicka på fliken ”CW-kurs” så har Du
en kurs som innehåller mer än 60 lektioner. Fram med papper och penna och sätt igång.
Man börjar ju alltid med lyssning och Du får räkna med att
det krävs flera månaders flitig träning (dvs. en timme eller
mer några gånger i veckan). Följ anvisningarna som ges
under kursen och gå inte vidare till nästa lektion förrän du
behärskar föregående lektion.
Sändning kommer in mycket sent under kursen och är inget
som Du behöver tänka på nu. Dessutom kan man ju numera
använda flera olika hjälpmedel för att sända och det är upp
till dig själv att välja det som passar just dig bäst. Blir det
den traditionella ”handpumpen” eller en ”el.bug” eller
kanske ett datorprogram där Du nyttjar tangentbordet.

Kan Du redan lite CW men vill komma upp i
högre takt?

NAC 28 - 2017

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

Vill Du lära dig CW?

Det finns ett lättanvänt gratisprogram som heter Morse
Runner som du kan ladda hem från: http://morserunner.software.informer.com/1.6/
Programmet är enkelt att använda och det låter precis som
när Du kör contest på amatörbanden. Med olika inställningar
väljer du t.o.m. hur mycket QRM Du vill ha.

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 maila övriga uppgifter till medlemsregistret (se
ovan) om Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort
finns det i QSL-lådan vid nästa möte.
Medlemsavgiften för 2017 skulle varit betald senast 31
januari. Du som gick med i anslutning till kursstarten senhösten 2016 är automatiskt medlem även 2017 och behöver
alltså inte betala nu igen. Kontakta kassören om Du är osäker på vad som gäller just Dig. Om Du inte redan betalat
så är det bråttom nu.

Planeringskväll hemma hos –IFO

VRK Möteslokal
På pejla.se finns årets kalender med föreslagna tävlingsdatum som efter planeringskvällen kommer att kompletteras
med plats och banläggare. Första jakten beräknas bli lördag
1 april kl 10. Årets första nationella tävling blir i Göteborg
22-23 april.

Ny möteslokal fr.o.m. augusti 2016 är Flottiljgatan 61.
Precis som tidigare gäller att om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107 för att bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 31 mars 2017

