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Månadsmöte 12 oktober
Ragge, SM5DIC kommer att berätta om hur man kan köra
s.k. meteor-scatter och demonstrera programmet FSK441
som är det som de flesta använder vid denna typ av QSO.
Vilken utrustning behöver man, vilka antenner och på vilka
frekvenser sker trafiken?

Samtliga kursdeltagare förutsätts betala medlemsavgift i
VRK och för de som är helt nya i samband med kursen, täcker
betalningen automatiskt även hela 2018.
Kursmaterialet består som vanligt av det utbildningspaket
som tagits fram av SSA - Föreningen Sveriges Sändaramatörer. Varje deltagare inköper själv kurspaketet (som består av
3 böcker) från SSAs Ham Shop. Se SSAs hemsida:
http://ssa.se/hamshop/. Gör beställningen i god tid före kursstarten så att Du hinner läsa igenom och bekanta dig med innehållet. Kurspaketet kostar 300 kr.
Den sista kurshelgen kommer vi att arrangera provtagning
för de som så önskar.
Vi har plats för max ca 10 deltagare. Intresserade bör anmäla
sig snarast. Sprid informationen till alla som Du tror kan vara
intresserade.
Kursledare är precis som tidigare år Bosse, SM5CJW och
Donald, SM5ACQ.

VRK 75 år 2018

Anders, SM5EFX presenterade Loop-projektet som genomfördes för 1½ år sedan och de olika deltagarnas erfarenheter
med den byggda lyssningsloopen.

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?

HAM lunch

Konditionerna på HF-banden

HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 3 oktober, 17 oktober och 31 oktober. Deltagarantalet ökar stadigt och alla intresserade är välkomna att delta.
Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

När jag skriver detta har vi haft ovanligt bra konditioner på
HF-banden i flera dagar. Hur länge dessa håller i sig och om
det fortfarande är lika bra när Du läser detta, återstår att se.
När konditionerna är dåliga och signalstyrkan på de man
hör är låg, gäller det att spetsa öronen extra om man ska få
några kontakter. Men ge inte upp. Tänk på att om Du hör
motstationen så borde han också kunna höra dig med samma
styrka förutsatt att Ni har ungefär samma sändareffekt och
att det inte är en massa stationer som är starkare än Du som
ropar samtidigt. Men under sådana förhållanden blir det extra viktigt att göra ett tydligt och lättbegripligt anrop. Och
det blir definitivt inte bättre av att Du skriker högre; snarare
tvärtom. Bida din tid och gör ditt anrop vid rätt tidpunkt och
bokstavera tydligt så ökar chanserna mycket.
Men naturligtvis händer det ofta att motstationen har kraftigare sändare än dig och ofta dessutom bättre antenn. Att den
andre har mer effekt kan Du inte göra mycket åt och att han
har bättre antenn hjälper ju både honom och dig.
Ska man förbättra sina chanser till QSO är det alltså antennen man ska satsa på. En bra antenn gör ju både att man
själv hörs bättre och att man har lättare att höra motstationerna.

Månadsmötet i september

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.

Klubbkvällarna
Aktiviteten med klubbkvällar har återupptagits och frivilliga
klubbvärdar som hittills anmält sig förutom –ACQ är –GRD,
–KRI, -UTK och –IFO.
Klubbvärdar för november sökes, dvs 2 nov, 16 nov, 21 nov
och 30 nov. Kontakta sm5acq@telia.com om Du kan ställa
upp. Själv tar jag naturligtvis några kvällar men inte 2 november.
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 hur klubbstationen fungerar
och naturligtvis för att få nycklar till lokalen.
Inom kort kommer klubbstationen att förses med ett HeadSet så att operatören lättare kan genomföra QSO trots att
besökarna pratar i bakgrunden.

Amatörradiokurs startar 21 oktober
Följande kurstillfällen har nu fastställts:
Start:
21-22 oktober Helg 1
11-12 november Helg 2
18-19 november Helg 3
2-3 december
Helg 4
Avslutning:
16-17 december Helg 5
Tiderna är 08.30 - 17.00 med lunchuppehåll kl 12-13. Klubben bjuder på fika med bröd på f.m. och e.m.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 5 okt 19 - 23 SNT
NAC 6 m 12 okt kl 19-23 SNT
SAC SSB 14-15 okt kl 14-14 SNT
SSA MT 80/40 m 15 okt SSB 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 15 okt CW 17.15 - 18.15 SNT
VHF
NAC 144 MHz 3 okt kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

3.

DX tips
HF0ARC South Shetland t.o.m. 10 okt (AN-010) 20 m 2122z, 40 m 22-23z SSB/JT65/JT9
5T5OK Mauritania t.o.m. 28 okt med 6 operatörer på 1606 m SSB/CW/RTTY
4W6RR East Timor t.o.m. 10 okt mest 40 + 20 m med fokus på FT8 men även CW/JT65/JT9
A5A Bhutan t.o.m. 8 okt på 160-6m CW/SSB/RTTY
FR/ON6KE Reunion på 80-10 m CW/JT65/FT8
XT2AW Burkina Faso t.o.m. 30 okt på 40-10 m
CW/SSB/Digi
H40GC Temotu t.o.m. 20 okt på 160-10 m
CW/SSB/RTTY/PSK
S9YY Sao Tome & Principe (AF-023) 1-10 okt med 5 operatörer på 160-10 m
VK9XI Christmas I 2-10 okt på 160-10 m med fokus på
„låga banden“ CW/SSB/RTTY
VK9XGJ Christmas I 2-19 okt på 6 m mest EME men även
SSB/CW. Datum kan ändras.
VK9CI Cocos Keeling I 10-17 okt på 160-10 m med fokus
på ”låga banden” SSB/CW/RTTY
VK9CZ Cocos Keeling I 22 okt – 6 nov på 160-10 m
SSB/CW
E44WE Palestine 18-29 okt på 30-15-12-10 m SSB/PSK63
+ kanske RTTY
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.
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 9 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK5AA
30623 p
2. SK6AW
29118 p
3. SK4DM
9009 p
SK5AA vann septemberomgången och har nu också återtagit 1:a platsen totalt. De som tävlade för SK5AA på CW i
september var: -FUG, -GRD, -ACQ, -EFX, SF5O (EOS), DXR, SE5L (ALJ) och –LSM. Med lika god uppslutnng resten av året tar vi kanske hem totalsegern på CW.

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
58815 p
2. SK5AA
45099 p
3. SK7CA
22517 p
SK5AA vann septemberomgången men SK6AW leder fortfarande stort i totalsammanställningen. De som tävlade för
SK5AA på SSB var: -DXR, -GRD, SE5L (ALJ), -FUG, ACQ, SF5O (EOS), -EFX, -MRQ. Hoppas ännu fler ställer
upp i fortsättningen.

SSAs HF Cup 2017
Vi behåller 3:e platsen i SSAs HF Cup bland 42 deltagande
klubbar. SK6AW har passerat SK4DM och SK5AA knappar
in på deras försprång.
1.
2.

SK6AW
SK4DM

47674 p
46588 p

439 tester
308 tester

SK5AA

44186 p

412 tester

Poängplockarna till SK5AA hittills i september var:
SM5SIC (OF1SIC)
3136
SM5FUG
1990
SM5ALJ (SE5L)
1780
SM0EOS (SF5O)
1157
SM5ACQ
1132
SM5DXR
429
SM5EFX
198
SM5GRD
108
SM5MRQ
54
SM5KWU
49
SM5FQQ
45
SM5KWU
39

RPO 2017
7 okt P17 på 80 m Frösåker
15 okt P18 + KM Dag i Sthlm
1 nov kl 19 avslutning i Orientalen
Hela jaktkalendern finns på pejla.se och uppdateras kontinuerligt. Resultaten finns på SK5AA.se under menyvalet RPO.

QSL-kort att hämta?
Kom till klubbmötet och hämta dina kort i QSL-lådan eller
kontakta Bertil, SM5IZS.

QSL-kort att skicka
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.

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 nätkontroll. 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 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.

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

