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vår insats, särskilt då ett par olyckor inträffade på två
sträckor som behövde stoppas omedelbart så att ambulanser
kunde åka in på sträckorna. Det blev ett längre uppehåll på
grund av detta. Detta bevisar att samband är bra att ha i
sådana situationer, särskilt när mobiltelefonnäten inte alltid
fungerar i skogarna.
De som deltog var följande (på SS): SA5NEO, SM5WGY, IFO, DXR, DIC, EFX, WGZ, BVS, WFD, SEB, IZS,
och KRI. På basen hade vi SM5ENX och SM5DEV.
Än vet vi inte det ekonomiska utfallet, men vi får anledning att återkomma till detta. Tack till alla som ställde upp.
Arrangören ser redan fram emot att vi har sambandet
sommaren 2017 då Rally-SM skall avgöras. Här kommer det
bli nödvändigt med ett samarbete med ett par andra radioklubbar för att lyckas.

Månadsmötet 13 oktober

Kommande tester

Kvällens program består av vi tittar på en DVD-film från
DXpeditionen till FT5ZM, Amsterdam Island 2014 som
Pepe, SM5GMZ fått tag på. Amsterdam Island ligger mitt i
Indiska Oceanen och besöks mycket sällan av någon radioamatör. Själv har jag (SM5ACQ) kontaktat FB8ZQ och
FB8ZP 1983, FT5ZH 1998 och FT5ZM 2014. Avståndet till
Amsterdam Island är 12235 km.

Kortvåg:
NAC 28 MHz 6 okt kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 13 okt kl 19 - 23 SNT
SAC SSB 8-9 okt kl 14 – 14 SNT
SSA MT 80/40 16 okt SSB kl 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 16 okt CW kl 17.15 - 18.15 SNT
CQWW på SSB 29-30 okt
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 4 okt kl 19 - 23 SNT

Månadsmötet i september
Programmet bestod av att Lasse, SM5HSE berättade om IC
7300 som är en av ICOM:s senaste riggar och som bygger
på den nya SDR-tekniken. Även Rainer, SM5LBR hade med
sin nyinköpta IC 7300.

Kommande mötesprogram
Vad ska vi göra på klubbmötet i november? Förslag och
idéer emottas tacksamt av styrelsen.

SM5KWU leder NAC-50
När 9 månader gått leder Hannu, SM5KWU stort i NAC50 MHz. Hannu har deltagit i samtliga 9 tester och leder
med över 50.000 poäng före tvåan SM5EPO. Bra jobbat och
lycka till resten av året Hannu.
Hittills i år har 90 stationer deltagit.

DX tips
Nybörjarkursen startar 16 oktober
Antalet intresserade deltagare till kursen överstiger alla
förväntningar och det kan i bästa fall bli 10 deltagare. En av
deltagarna, Anders Fredriksson har välvilligt erbjudit sig att
låna ut sin LapTop under kursen.
Vid första kurstillfället kommer vi att samlas vid klubbstationen och börja med att lyssna på amatörradiotrafiken och
SSA-bulletinen under söndagsförmiddagen.
Kursen kommer att pågå ett antal veckoslut fram till början
av december och avslutas med provtagning lördag 10 december.

SM5-möte i oktober – inställt !
Det planerade SM5-mötet har ställts in. Orsaken är att det
tidsmässigt kolliderade med en loppis hos SK0QO. Något
nytt mötesdatum har ännu inte kunnat fastställas.
Sprid informationen så att ingen tror att det blir något möte
29 oktober.

Rallysambandet i september
Länge såg det mörkt ut när det gällde att få ihop ett gäng
operatörer till sambandet. Men det löste sig till slut och
sambandsgeneralen -KRI kunde andas lugnt.
Sammanlagt var vi ca 15 personer och vi provade i år en
annorlunda taktik då tillgången till repeaterkapacitet numera
är begränsad. Det fungerade ganska bra trots vissa besvär att
nå varandra på ett par av sträckorna. Här är det verkligen
viktig att man har bra antenner, som sitter högt, inte bara en
liten pinne på biltaket.
Arrangören och sträckcheferna var MYCKET nöjda med

7P8VA Lesotho t.o.m. 5 nov på 80-10 m + kanske 6 m med
50 % PSK och 50 % SSB
VK9NZ Norfolk I 25 sept – 15 okt med 4 operatörer på
160-6 m CW/SSB/RTTY. Datum kan variera något.
VK9LX Lord Howe Island t.o.m. 8 okt (OC-004)
8Q7MD Maldives t.o.m. 12 okt på 40-10 m SSB/Digi
S79PA Seychelles t.o.m. 12 okt (AF-024
5N/PA3TG Nigeria t.o.m. 20 okt på 20 m CW/SSB
T88MZ Palau t.o.m. 7 okt (OC-009) SSB/CW
T2J Tuvalu t.o.m. 10 okt på 160-10 , CW/SSB/RTTY
8Q7HX Maldives 4-16 okt (AS-013) på 40-10 m
CW/SSB/RTTY
H40GC Temotu 4-17 okt (OC-100) på 160-10 m med focus
på låga banden CW/SSB/RTTY
T31T Central Kiribati 4-30 okt (OC-043) på 160-10 m.
Slutdatum osäkert.
S9YY Sao Tome & Principe 8-23 okt (AF-023) med 6
operatörer på 160-10 m + EME på 144 och 432 MHz.
CW/SSB/Digi
CE0Y/JA0JHQ Easter Island 14-17 okt med focus på 40,
30 m mest CW
H84JK Panama 13-18 okt (NA-088) på 20-10 m SSB/Digi
ZD7VDE St Helena 18-30 okt på 80-10 m SSB, en del Digi
och kanske CW
ZL7G Chatham Island 26 okt – 9 nov med 7 operatörer på
160-10 m mest CW/RTTY samt lite SSB
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/
via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att
läsa.

SSAs Månadstester
Efter 9 månader håller vi fortfarande 1:a platsen på CW
medan SK6AW behåller ledningen på SSB.
CW
1. SK5AA
41804 p
2. SK6AW
32238 p
3. SK4DM
18250 p
I september tävlade följande för SK5AA: SM5DXR,
SM5FUG, SF5O (EOS), SM5ACQ, SM5EFX och
SM5LSM.
SSB
1. SK6AW
55505 p
2. SK5AA
47712 p
3. SK7CA
35725 p
4. SK4DM
21444 p
På SSB har tyvärr SK6AW utökat sin ledning ytterligare
eftersom vi var lite för få deltagare även i september. Men
med fler tävlande för SK5AA under resten av året har vi nog
fortfarande chansen att knipa 1:a platsen. I augusti tävlade
följande för SK5AA: SM5ACQ, SF5O (EOS), SM5DXR,
SM5LSM och SM5EFX.

RPO-resultat
Hittills har resultat inkommit från 13 av säsongens rävjakter (RPO-tävlingar). Totalt har 12 personer deltagit och
ställningen i poängligan är följande:
1. SM5KMU
1000 p
2. Gunnar Svensson
990 p
3. SM5EZM
983 p
4. SM5DIY
969 p
5. SM5FNB
964 p
6. SM5SVM
963 p
7. SM5FUG
877 p
8. SM5CJW
782 p
9. Christer Eriksson
685 p
10. SM5DAA
570 p
11. Peter Kraft
564 p
12. SM5OXW
97 p
För varje deltagare har endast de 10 bästa (av 13 möjliga)
resultat medräknats. Två tävlingar återstår.
RPO Program
9 okt P15 + KM dag 2 m Sthlm
15 okt P16 80 m SM5KMU
27 okt RPO-avslutning i Vråken
Aktuell information om rävjakt hittar Du alltid på
www.pejla.se som administreras av SM5SVM, Hans

RPO VM i Bulgarien
Gunnar Svensson tog Guld individuellt i klassen M70 på
80 m och lagtävlingen i samma klass vanns av Sverige där
det vinnande laget bestod av Gunnar Svensson, SK0KON
och SM5CJW. Grattis.

RPO klubbmästerskap på 2 m
SM5KMU segrade när klubbmästerskapet i RPO på 2 m
avgjordes på Björnön 2 oktober. Tvåa blev SM5EZM och
3:a SM5FUG. Totalt 10 tävlande ställde upp.

En medlemsenkät
Efter förra månadsmötet har Christer, SM5WFD och Bertil, SM5IZS knåpat ihop en enkät för att kartlägga vilka av

oss som är aktiva på olika band och trafiksätt. Enkäten bifogas i både PDF och WORD-format. Fyll i den på det sätt
som passar dig bäst och ta med den till nästa klubbmöte. Ditt
svar kan också skickas till Christer eller Bertil via E-post
(SSA-adressen) eller vanlig post (se SSAs hemsida).

Tekniksnack på D-star
På SSAs hemsida görs reklam för denna aktivitet där intresserade VRKare kanske också kan delta?
”Vi kör på XRF699 D som ni kommer till genom att trycka
DTMF B699D eller URCALL XRF699DL. Vi kör som
vanligt igång med incheckningar ca 18.45 och själva ringen
kl 19.00. Tekniksnackringarna körs onsdagar ojämn vecka
ända fram till juluppehållet 7/12. Nästa aktivitet är onsdag
12 oktober. Vi önskar alla Tekniksnackare, nybörjare som
”gamla rävar”, välkomna till höstterminen 2016! Vår PDF
och senaste info hittar du på http://www.tekniksnack.se”

VRK som QSL-mottagare
Du som bor i Västerås får sannolikt dina inkommande QSL
till klubben. QSL-mottagningen sköts av Bertil, SM5IZS
som har de inkomna korten med i QSL-lådan till varje
klubbmöte. Bertil berättar att några inte hämtat kort på väldigt länge så kontakta honom för avhämtning om Du inte
kan komma till klubbmötet.
Utgående QSL-kort som ska gå via SSA hanteras av
Lennart, SM5ENX och kan lämnas till Lennart vid klubbmötena. Korten ska vara försedda med QSL-märken som
köps via SSA eller betalda på annat sätt.

Klubbens postadress
Sedan flytten till den nya lokalen kan post till klubben nu
adresseras till: Västerås Radioklubb, Flottiljgatan 61, 721 31
VÄSTERÅS.

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
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: 29 oktober

