ihop med vår nyinköpta IC-7300. Allt detta har fixats av
Janne, SM5FUG. Datorn finns t.v. hemma hos SM5ACQ
och tas med till klubben vid behov.

Amatörradiokurs startade 21 oktober
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Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18 på Björnögården
Litet Julbord i Björnögården kl 19

Månadsmötet 9 november kl 19
Mötet hålls hos företaget Delta på Finnslätten. På programmet bl.a.:
- En demonstration av lokalerna med visning av två dämpade rum
- Visning av mätutrustning och effektförstärkare
- Demonstration av en mätning på ett brusigt objekt, troligen
en USB-laddare.
- Jämförelse mellan professionell mätning och mätning med
SDR-mottagare.
- Frågestund
För info om vägbeskrivning och Parkering, se vår hemsida.

Månadsmötet i oktober
Ragge, SM5DIC berättade om hur man kör s.k. meteorscatter och demonstrerade programmet FSK441 som är det
som de flesta använder vid denna typ av QSO. Vi hoppas att
några blev tända på att själva försöka komma igång.

HAM lunch
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 14 november och 28 november. Bord är reserverat
och P-plats finns på norra sidan av huset.

Klubbkvällarna
Aktiviteten med klubbkvällar är igång och frivilliga klubbvärdar som hittills anmält sig förutom –ACQ är –GRD, –KRI,
-UTK –IFO och -LSM. Hoppas att fler ställer upp framöver.
2 november är SM5LSM klubbvärd, 9 november är det
klubbmöte och 16 nov är SM5ACQ klubbvärd och 23 nov är
det Krister, SM5KRI. Därefter är listan f.n. tom.
Kontakta sm5acq@gmail.com om Du kan ställa upp.
Det är bra om Du som ska vara klubbvärd dyker upp någon
torsdag innan ”din” kväll för att få information om vad som
gäller och kanske också lär dig lite om hur klubbstationen
fungerar och naturligtvis för att hämta nycklar till lokalen.

Ommöblering i klubblokalen
Vi har möblerat om i radiorummet och kommer i dagarna
också att hämta dit ett gäng stolar från förrådet i Darsta
(några av dom som vi tidigare hade i gamla klubbstugan)
samt några skärmar som Krister –BZL donerar.
Vem kan bidra med hållbara gardiner (inkl uppsättning) för
ökad trivsel och ljuddämpning.

Ny dator (LapTop) till klubben
En LapTop har anskaffats till klubben för att underlätta vid
föredrag på mötet samt under amatörradiokursen. Datorn har
även försetts med lämplig programvara för att köra tester

Amatörradiokursen har startat med 3 deltagare. Följande
kurstillfällen återstår:
Start:
11-12 november Helg 2
18-19 november Helg 3
2-3 december
Helg 4
Avslutning:
16-17 december Helg 5
Den sista kurshelgen kommer vi att arrangera provtagning
för de som så önskar. Även andra som inte deltar i kursen kan
delta vid provtagningen men det är viktigt att Ni kontaktar
Anders, SM5EFX i god tid så att han kan beställa hem provhandlingar.
.

VRK 75 år 2018
Förslag har kommit om att boka en speciell jubileumssignal som ska kunna aktiveras av klubbmedlemmar under året.
Likaså finns förslag om att utlysa någon typ av aktivitet på
amatörbanden och att utdela något slags diplom till de som
kontaktar ett visst antal klubbmedlemmar. Diplomet skulle
t.ex. kunna utgöras av en vimpel. Vad tror vi om intresset
för en sådan aktivitet?

Föredrag om DMR
DMR som Amatörradio. Hur du börjar med DMR. Hur du
kopplar upp dig utan en DMR-radio. Detta är temat för ett
möte som äger rum i Tumba 18 november kl 09. Intresserade kan anmäla sig till Jörgen Kvist, SM5XMS senast 13
november. Per tfn 0708-813437 eller E-post jorgen.kvist@fro.se Deltagarantalet är begränsat.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 2 nov 19 - 23 SNT
NAC 6 m 9 nov kl 19-23 SNT
FRO SL-test 11 nov CW kl 13-14 SNT och SSB kl
14.15.15.15 SNT
SSA MT 80/40 m 12 nov CW 15- 16 SNT
SSA MT 80/40 m 12 nov SSB 16.15 - 17.15 SNT
CQ WW CW 25-26 nov 00-24 UTC
SCAG Sprint CW 80 m 27 nov kl 19-21 SNT
OBS! Delvis nya tider p.g.a. att sommartiden upphört.
VHF
NAC 144 MHz 7 nov kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips
VK9CZ Cocos Keeling I t.o.m. 6 nov på 160-10 m SSB/CW
VK9MA Mellish Reef (OC-072) 3-16 nov med 9 operatörer
inkl SM5AQD, SM5GLC och SM1ALH på 160-10 m men
mest 160-20 m SSB/CW/RTTY och 5 stationer QRV samtidigt.
H44MS Solomon Is t.o.m. 30 nov (OC-047) på 160-6 m
SSB
CT8/DL7ZG och CT8/DL7AFS Azores t.o.m. 10 nov på
80-10 m SSB + Digi

4W/OZ1AA East Timor t.o.m. 7 nov (OC-148) på 40-10
m mest CW men även FT8.
3XY3D Guinea t.o.m. 1 dec (AF-051) på 80-10 m mest CW
VK9/M0VGC Norfolk I t.o.m. 6 nov (OC-005) med fokus
på 30+20 m och kanske 40+17 m, CW/SSB.
9U4M Burundi 6-17 nov på 160-10 m SS/CW/RTTY/FT8
med 5 stationer dygnet runt.
VK9AR Australia 7-11 nov (OC-216) på 40-15 m SSB +
långsam CW. 5:e rarast för IOTA-award.
5K0T San Andres & Providencia 11-25 nov (NA-043)
med 6 operatörer.
5K1B Colombia 21-28 nov (SA-078) på 40-6 m + kanske
80 m, SSB/CW/RTTY
HC8LU Galapagos 29 nov – 7 dec på 160-6 m
SSB/JT65/FT8/PSK31 med 6 operatörer.
Det har då och då varit riktigt bra konditioner och t.o.m. öppet på 10 m under dagtid. Hoppas på goda förutsättningar
även medan DXpeditionen till Mellish Reef pågår.
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.

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK5AA
33857 p
2. SK6AW
30440 p
3. SK4DM
9427 p
SK5AA vann oktoberomgången och behåller därför 1:a platsen totalt. De som tävlade för SK5AA på CW i oktober var: -GRD, -SIC, -DXR, SF5O (EOS), -EFX, -ACQ, SE5L (ALJ)
och –LSM. Med lika god uppslutnng resten av året tar vi troligtvis hem totalsegern på CW.

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
62947 p
2. SK5AA
51937 p
3. SK7CA
24497 p
SK5AA vann även oktoberomgången men SK6AW leder
fortfarande stort i totalsammanställningen. De som tävlade
för SK5AA på SSB var: -DXR, -ACQ, -GRD, SE5L (ALJ), EFX, SF5O (EOS), -LSM, -SIC, -MRQ. Hoppas ännu fler
ställer upp i fortsättningen.

SSAs HF Cup 2017
Vi har nu avancerat till 1:a plats i SSAs HF Cup bland 42
deltagande klubbar. Fler poängplockare behövs om vi ska behålla vår ledning året ut.
55499 p
55419 p
51714 p

Klubbfrekvensen på 80 m
Den nya träffpunkten på kortvåg är söndagar kl 09 på 3712
kHz. Själv har jag svårt att binda mig för att vara ”Net Control” så det vore bra om någon annan kunde ta på sig ansvaret.

Julbord 14 dec
Decembermötet blir traditionsenligt ett litet julbord och
precis som ifjol blir det i Björnögården. Deltagaravgiften för
medlemmar och anhöriga är 120 kr/pers och 175 kr/pers för
övriga. Betala in din deltagaravgift senast 6 dec till plusgiro
381501-6. En god idé är att samtidigt också betala medlemsavgiften för 2018, se nedan och nästa nummer av eQRZ.

QSL-kort att hämta?
Kom till klubbmötet och hämta dina kort i QSL-lådan eller
kontakta Bertil, SM5IZS. Under oktober kom en ny QSLsändning från SSA.

När Du har QSL-kort att skicka via SSA är det Lennart,
SM5ENX som Du ska kontakta. Regler och kostnad för att
skicka QSL-kort finns på SSAs hemsida.

Efter 10 månader är ställningen följande:

SK5AA
SK6AW
SK4DM

886
329
255
214

QSL-kort att skicka

SSAs Månadstester på 80 o 40 m

1.
2.
3.

71. SM5GRD
101. SM5KWU
118. SM5MRQ
123. SM5DYC

512 tester
492 tester
325 tester

I den individuella listan ligger de flitigaste VRKarna på följande plats:
6. SM5SIC
17677
7. SM5ALJ
17578
11. SM5ACQ 8146
18. SM5DXR 6267
29. SM0EOS
3993
39. SM5FUG
2687
45. SM5EFX
1920
66. SM5LSM
1023

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät
Söndagar kl 19 sänds SSA-bulletinen över V:ås-repeatern på
145,775 MHz med signalen SK5SSA. Efter bulletinsändningen följer klubbens lokaltrafiknät med SK5AA/5 som nätkontrol. Alla som har något att berätta där är välkomna att
anmäla sig och får sedan enligt nätkontrollstationens anvisningar läsa upp 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 2018 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.

Tidigare medlemmar
Du som redan är medlem, förnyar ditt medlemskap genom
att betala in avgiften senast 31 januari 2018.

VRKs Möteslokal
Möteslokalen finns numera på Flottiljgatan 61. Om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107 för att
bli insläppt.

