eQRZ nov 2016

Nu i höst har amatörer samlats till HAM-luncher varje
jämn tisdag under fem år. Antalet har sakta växt. Från början
var vi normalt fyra till sex, sju varje gång. Hittills under
hösten har det varit sju HAM-luncher. I genomsnitt har det
varit fler än åtta deltagare per lunch och om man räknar
samman alla som varit med någon gång i höst blir vi 14
stycken. De som varit med flest gånger (alla gånger hittills)
är Jan, SM5FQQ och Anders, SM5EFX.
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Månadsmötet 10 november
Mötesprogrammet består av att Sture Andersson från Västerås Flygande Museum kåserar över temat ”Så kom flyget
till Västerås”. Säkert mycket intressant och även aktuellt i
och med att vi nu har våra lokaler på det område som under
många år var basen för Västerås Flygflottilj F1.
Traditionellt ska vi också på novembermötet besluta om
medlemsavgiften för nästa år och utse en valberedningskommitté inför årsmötet i februari. Likaså behöver vi besluta hur vi ska ha det med det traditionella ”Julbordet” i
december.

Månadsmötet i oktober
Kvällens program bestod av vi tittade på en DVD-film från
DXpeditionen till FT5ZM, Amsterdam Island 2014 som
Pepe, SM5GMZ fått tag på. Tyvärr hade vi svårigheter att
komma överens med projektorn. Tack för Ert tålamod och
tack alla Ni som gjorde Ert bästa för att lösa problemet.

Kommande mötesprogram
Vad ska vi göra på klubbmötena framöver? Förslag och
idéer emottas alltid tacksamt av styrelsen.

Amatörradiokursen startade 16 oktober
Höstens amatörradiokurs samlade 9 deltagare. Visst är det
kul att så många är intresserade av att delta. Du ställer väl
upp när de nya så småningom behöver din hjälp för att
komma i luften. En av deltagarna, Anders Fredriksson har
välvilligt lånat ut sin LapTop under kursen.
Vid första kurstillfället samlades vi runt klubbstationen och
lyssnade på amatörradiotrafiken på 80 m och SSAbulletinen under söndagsförmiddagen. På eftermiddagen
fock de som hade tid se när –ACQ körde SSAs månadstest
från klubbstationen.
Vid någon av kommande träffar skulle vi gärna vilja demonstrera hur man kör något digitalt trafiksätt. Sådan utrustning finns ju inte i klubblokalen men kanske har Du som
läser detta utrustning som går att ta med till klubben för en
liten demo. Hör av Dig om Du kan hjälpa till.
Kursen kommer att pågå 12-13 nov, 26-27 nov och 3-4 dec
med avslutande provtagning lördag 10 dec.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten är
nu inne på femte året. Kommande lunchträffar är: 10 nov, 29
nov och 13 december – alltid kl 11.45.
P-plats finns vid norra entrén och ett bokat bord strax innanför till höger. Alla intresserade är välkomna att delta.
Lite statistik från Anders, SM5EFX:

Nu har betalning inkommit för vårt engagemang i rallytävlingen i september. Detta i kombination med att rallyarrangören redan nu visat intresse för vår medverkan i Rally-SM
2017 gör att ekonomin troligtvis är tryggad även nästa år,
trots att vi har att räkna med lokalhyran till AFI. Härigenom
ökar nog också möjligheten för fortsatta investeringar i lokal
och radioutrustning på Flottiljgatan.

Aktivitetsenkäten
Du har väl besvarat enkäten som skickades ut med förra
numret av eQRZ? Du som ännu INTE gjort det bör göra det
snart så att vi får en bra bild av medlemmarnas aktivitet.
En sammanställning kommer att presenteras senast vid
årsmötet i februari.
Du skickar ditt svar till SM5WFD eller SM5IZS eller tar
ditt utskrivna svar med vid kommande klubbmöte. OBS! att
det även är intressant att veta vilka som inte alls är aktiva.
Vad menas då med aktiv? Ja om Du har antenner och rigg
för ett band, dvs. om Du har möjlighet att köra.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 3 nov kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 10 nov kl 19 - 23 SNT
SL-Test 12 nov 13-14 CW, 14.15-15.15 SSB
SSA MT 80/40 13 nov CW kl 15 - 16 SNT
SSA MT 80/40 m 13 nov SSB kl 16.15 - 17.15 SNT
SCAG Sprint 28 nov 80 m kl 19-21 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 1 nov kl 19 - 23 SNT

DX tips
ZL7G Chatham Island t.o.m. 9 nov med 7 operatörer på
160-10 m mest CW/RTTY samt lite SSB
VP6AH Oitcairn I t.o.m. 25 nov på 40-10 m SSB/Digi
XT2AW Burkina Faso t.o.m. 20 nov med långsam CW +
Digi
J6/WA1S och J6/WA1F St Lucia t.o.m. 26 nov på 40-6 m
5H3DX Tanzania t.o.m. 12 nov på 80-15 m mest CW
TY5AA Benin t.o.m. 13 bov på 80-10 m SSB
VP2EGR Anguilla t.o.m. 7 nov med 5 operatörer på 160-10
m CW/SSB/RTTY/PSJ31
HH2/VA3MPG Haiti t.o.m. 7 nov på 40,20,15,15 m
SSB/JT65/PSK31
E51RR South Cook Is t.o.m. 25 nov på 40,20,15 m mest
JT65 och JT9 men även lite CW
6V1IS Senegal 6-16 nov med 7 operatörer (AF-045) på
160-6 m SSB/CW/PSK/RTTY och lite SSTV
TL8AO Central African Rep 10-22 nov på 80-10 m mest
CW
T88QR Palau 15-17 nov på 80-6 m SSB
T30KJ, T30MA, T30VE och T30JY West Kiribati 10-16
nov (OC-017) på 160-10 m SSB/CW/RTTY
ZL7/JA1XGI Chatham Is (OC-038) 24 nov – 1 dec på
160-10 m mest CW men även RTTY/JT65/PSK

Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

SSAs Månadstester
Efter 10 månader håller vi fortfarande 1:a platsen på CW
medan SK6AW behåller ledningen på SSB.
CW
1. SK5AA
46606 p
2. SK6AW
38446 p
3. SK4DM
20906 p
I oktober tävlade följande för SK5AA: SK5AA (ACQ),
SF5O (EOS), SM5DXR, SM5EFX och SM5LSM.
SSB
1. SK6AW
64383 p
2. SK5AA
53764 p
3. SK7CA
42303 p
4. SK4DM
23782 p
I oktober tävlade följande för SK5AA: SM5DXR, SK5AA
(ACQ), SF5O (EOS), SM5LSM, SM5MRQ och SM5LSM.
Detta blev första testen som kördes från den nya klubbstationen. Trots en del krångel med loggprogrammet och ovana
vid riggen gick det ju rätt så bra. Jag kunde direkt konstatera
att många motstationer som annars brukar höras svagt vid
mitt hemma-QTH, hördes mycket bättre vid SK5AA.

RPO-resultat
Årets sista RPO-tävling (rävjakt) samlade 10 startande.
Resultatet i årets poängliga där var och en får tillgodoräkna
sig de 10 bästa resultaten av 16 tävlingar under säsongen:
1. SM5KMU
1000 p
2. Gunnar Svensson
990 p
3. SM5EZM
984 p
4. SM5FUG
982 p
5. SM5CJW
977 p
6. SM5DIY
969 p
7. SM5FNB
965 p
8. SM5SVM
963 p
9. Christer Eriksson
685 p
10. SM5DAA
664 p
11. Peter Kraft
660 p
12. SM5OXW
97 p
13. SM0EOS
92 p
Mer info och bilder från årets RPO-aktiviteter hittar Du på:
www.hakasen.se En totalsammanställning av årets jakter
finns också på klubbens hemsida:

vrk_rpo_yearly_summary_2016

Kör Du digitalt?
Har Du utrustning för att köra något digitalt trafiksätt och
skulle Du kunna ta med din utrustning för att visa hur det
går till? Vi skulle gärna vilja ha en demo under någon av
träffarna under den amatörradiokurs som nu pågår och varför inte också vd något klubbmöte. Hör av Dig om Du kan
ställa upp med detta.

Vill du lära dig morsetelegrafi?
Sedan kravet på att vi radioamatörer ska kunna morsetelegrafi slopades, har ju utbudet på telegrafikurser nästan helt
försvunnit och det beror naturligtvis på att efterfrågan också
nästan saknas. Men en del som fått sin licens sedan CW-

kravet slopades har kommit på att det nog skulle vara rätt
kul att behärska telegrafi.
Jag hittade häromdagen en hemsida som verkar idealisk för
Dig som på egen hand vill lära dig telegrafera. WEBadressen är: http://www.sk4sq.net/
Följer Du anvisningarna på sidan och jobbar på några månader så löser det sig säkert. Viktigt att tänka på är att ju
yngre man är desto lättare går det. Det betyder att de som
tycker att det känns svårt, kanske behöver upprepa varje
lektion fler gånger medan andra ganska snart kan fortsätta
med nästa lektion. Men det är bara att kämpa på. Telegrafist
blir man endast genom långvarig träning.
Grubbla inte för mycket och ifrågasätt inte upplägget utan
lyssna och skriv. Ja, just skriv! Tro aldrig att Du kan lära dig
genom att bara lyssna. Vartenda morsetecken Du hör ska
också skrivas ned på ditt papper.
Kursen har utvecklats av folk som är proffs på att lära ut
morsetelegrafi så Du kan lita på att detta är rätt metod.
Börja inte räkna korta och långa teckendelar utan lyssna
hur tecknen låter och träna på att skriva ned det Du hör.
Efter några månader blir det dags att börja träna sändning
men det är ingen idé att börja för tidigt med det. Följ helt
enkelt rekommendationerna som ges på hemsidan.
Lycka till!

SMFF återuppstår
Enligt info på SSAs hemsida kommer SMFF-aktiviteten att
återuppstå. Ny hemsida är: http://smff.sk6ei.se
Sidan kan testas redan nu men aktiviteten startar sannolikt
vid årsskiftet och administreras av Bengt, SM6TOB och
ansvarig klubb är SK6EI, Skövde Amatörradioklubb.
Troligtvis startar man om från början. En årsavgift på 50 kr
tas också ut av alla deltagare. Läs mer på hemsidan.

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
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. Du som läser
eQRZ t.ex. på hemsidan och vill bli medlem är mycket välkommen som medlem. Börja gärna med att besöka ett
klubbmöte för att se vilka vi är.
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.

VRK Möteslokal
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: 26 november

