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

eQRZ sept 2016
VRK möteskalendarium
8/9
13/10

Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19 med demo av IC-7300
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Månadsmötet 8 september
Kvällens program är visning av IC 7300 som är en av
ICOM:s senaste riggar och som bygger på den nya SDRtekniken. Lasse –HSE köpte nyligen en sådan och berättar
nu om sina erfarenheter av den och man kan anta att han
också gör en del jämförelser med andra riggar som han under åren stiftat bekantskap med.
Vad händer i övrigt under kvällen? Ja kanhända blir vi
sugna på att skaffa en IC-7300 till klubben och kan besluta
om det?

Nybörjarkurs för radioamatörer
Det blir en nybörjarkurs för radioamatörer i höst här i Västerås. Kursledare blir som tidigare Bosse, SM5CJW och
Donald, SM5ACQ och vi håller till på den nya adressen
Flottiljgatan 61, Västerås.
Preliminära kursdagar är: 16 okt, 30 okt, 12-13 nov, 26-27
nov. 3-4 dec och provtagning några dagar senare (ännu inte
bestämt).
Vi har utökat kurstiden med 2 dagar jämfört med tidigare
bl.a. för att få mer tid till praktiska övningar och radiokörande.
Kursmaterial kan som tidigare inköpas från SSAs Ham
Shop, pris 300 kr.
För deltagande krävs medlemskap i klubben (200 kr/år)
men i övrigt krävs ingen deltagaravgift.
Avgift för provtagning tillkommer liksom avgift till sSA
för utfärdande av amatörradiocertifikat om Du blir godkänd
och medlemskap i SSA.
Intresserade bör höra av sig så snart som möjligt. Om Du
som är intresserad har problem med något av de föreslagna
dagarna; berätta det och föreslå gärna en alternativ dag så
kanske vi kan ändra.

Första mötet i nya lokalen 11 aug
Första mötet i nya lokalen blev välbesökt – närmare 30
intresserade deltog.
Vi gick husesyn inne och ute och diskuterade vilka antenner vi ska satsa på under hösten. En antenngrupp bildades
för att göra en första antennuppsättning söndag 28 augusti.

Antenn uppsatt vid klubben
Antenngruppen satte upp en W3DZZ vid nya klubblokalen
söndag 28 augusti. De som deltog var: SM5DIC, SM5ACQ,
SM5GMZ, SM5FUG, SM5XHB, SM5DMQ, SM5HSE,
Robert Pfeiler och Magnus Öberg.
Janne –FUG gjorde ett välriktat kast med kastlodet som
placerade antennens mittpunkt på en stabil gren i en av tallarna på husets baksida. Antennens ytterändar fästes därefter
i två något lägre träd i åsens nord-syd riktning. Vi hade god
nytta av en rejäl stege som tillhörde fastigheten och Pepe –
GMZ och Robert klättrade mer eller mindre våghalsigt i
träden.
Vid första provlyssningen hade vi lagt koaxialkabeln i 90
gr från antennen rakt in mot huset och därefter längs med
husgrunden fram till fönstret. Denna placering innebar att
kabeln passerade alldeles invid husets elmatning. Vi kunde
därvid konstatera mycket kraftiga störningar vid lyssning på
80 m.
Efter att kabeln istället dragits så långt ifrån huset som
möjligt och rakt in mot fönstret var störningen i det närmaste
borta. Om detta berodde på den ändrade kabeldragningen
eller om den störning vi först hade bara var av tillfällig art,
vet vi inte. Tyst blev det i alla fall.

Rallysamband i höst
Klubben har åtagit sig radiosambandet vid rallyt Kolsvarundan 17 sept 2016.
Vid klubbmötet i augusti anmälde sig ytterligare ett antal
operatörer så nu ser det riktigt bra ut. Krister –KRI håller
kontakt och informerar alla som anmält sig när vi närmar oss
rallydagen.
Tack alla Ni som ställer upp för klubben.

JOTA Jamboree on the Air
Vi har fått förfrågan om att delta vid JOTA tillsammans
med en scoutkår i Köping. Det som i första hand är aktuellt
är några timmar lördag 15 oktober.
Scouterna har egna antenner med bl.a. en 18 m mast med 3
el. yagi och en Loop-antenn för 80 m och anropssignalen
SK5OUT. Egen stationsutrustning med bl.a. en IC-730 finns
också men Du som ställer upp är givetvis också välkommen
att ta med den egna riggen. Stugan saknar el men scouterna
har både stora och små bensindrivna elverk att tillgå.
Scoutstugan är belägen i Kröcklinge väster om Köping.
Huvudansvarig för signalen är SM5UUP, Tommy.
Hoppas att någon nappar på detta. Berätta i så fall för styrelsen så att vi vet vad som händer. Kontakta Donald
och/eller SM5UUP de närmaste dagarna.
För 2 år sedan var Kerstin, SM5EUU operatör på stationen
men i år har hon inte tid.

SM5-möte i oktober
Det är nu klart att det blir ett distriktsmöte, s.k. SM5-möte i
Västerås lördag 29 oktober. Öppet för alla intresserade.
Mötet blir på Björnögården och pågår kl 10-12. Efter paus
för lunch fortsätter vi därefter till Västerås Flygande
muséum på Hässlö ca 13.30.
Mer info kommer, bl.a. i QTC.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 sept kl 19 - 23 SNT
NAC 50 MHz 8 sept kl 19 - 23 SNT
SAC CW 17-18 sept kl 14 – 14 SNT
SSA MT 80/40 18 sept CW kl 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 18 sept SSB kl 17.15 - 18.15 SNT
SAC SSB 8-9 okt kl 14 – 14 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 6 sept kl 19 - 23 SNT

DX tips
TK/MW1LCR/P Corsica t.o.m. 4 sept på 80-10 m med
focus på 40 o 20 m SSB och kanske RTTY.
TK/DL9MU Corsica t.o.m. 11 sept på 20 m SSB
J68HZ St Lucia t.o.m. 11 sept på 160-6 m CW/RTTY/SSB
med Elecraft K3 och 3 el portable beam
7P8VA Lesotho t.o.m. 5 nov på 80-10 m + kanske 6 m med
50% PSK och 50% SSB
XX9TYT Macao 29 aug – 5 sept på 80-10 m bl.a. under All
Asia Contest
T88AT Palau t.o.m. 3 sept med 3 el på 20m, dipole på 30m
och vertical på 40 m, endast CW.
JT1DBS Mongolia 30 aug – 24 sept fm Ulaan Batatar 2
veckor och därefter från Batshireet som JT1DBS/3.
5U7RK Niger t.o.m. 7 sept på 80-10 m CW/SSB. Datum
osäkert och kanske blir han kvar flera månader.
JT5NH Mongolia t.o.m. 4 sept på 160-10 m CW/SSB.
Deltar I All Asian Contest på SSB men I övrigt med CW på
160, WARC-banden och 10 m.
D66D Comoros (AF-007) 18-30 sept på 160-10 m
CW/SSB/RTTY med 3 operatörer
V633ZH och V633KS Micronesia (OC-011) 19-25 sept på
80-6 m CW/SSB/RTTY
H44GC Solomon Is (OC-047) 24 sept – 3 okt på 160-10 m
CW/SSB/RTTY med focus på låga banden
VK9NZ Norfolk I 25 sept – 15 okt med 4 operatörer på
160-6 m CW/SSB/RTTY. Datum kan variera något.
T2R Tuvalu 27 sept – 4 okt på 80-10 m SSB/CW/RTTY
A35JP/P Tonga (OC-123) 28 sept – 4 okt

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Christer Eriksson
SM5CJW
SM5FUG
Peter Kraft
SM5DAA
SM5OXW

685 p
586 p
581 p
564 p
477 p
97 p

RPO Program
17 sept P12 80 m SM5FNB
24 sept P13 2 m SM5CJW
2 okt P14 + KM-Dag Sthlm
8 okt P15 + KM 2 m Krister
15 ikt P16 80 m SM5KMU
22 okt P17 80 m Christer
Aktuell information om rävjakt hittar Du alltid på
www.pejla.se som administreras av SM5SVM, Hans

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.
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.

Klubben på Facebook

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

Du vet väl att VRK även finns på Facebook; kanske inte så
flitiga uppdateringar men ändå. Prova:
https://www.facebook.com/Västerås-Radioklubb554881827932851/

SSAs Månadstester

Klubbens postadress

Efter 8 månader håller vi fortfarande 1:a platsen på CW
medan SK6AW behåller ledningen på SSB.

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

CW
1. SK5AA
37990 p
2. SK6AW
28558 p
3. SK4DM
17530 p
I augusti tävlade följande för SK5AA: SM5ACQ,
SM5DXR, SF5O (EOS), SM5LSM

VRKs styrelse

SSB

Medlemsavgiften

1. SK6AW
52065 p
2. SK5AA
44740 p
3. SK7CA
32722 p
4. SK4DM
20742 p
På SSB har tyvärr SK6AW utökat sin ledning eftersom vi
var lite för få deltagare nu senast i augusti. Med fler tävlande
för SK5AA under resten av året har vi fortfarande chansen
att knipa 1:a platsen. I augusti tävlade följande för SK5AA:
SM5DXR, SF5O (EOS), SM5ACQ, SM5LSM, SM5MRQ.

RPO-resultat
Hittills har resultat inkommit från 11 av säsongens rävjakter (RPO-tävlingar). Totalt har 12 personer deltagit och
ställningen i poängligan är följande:
1. SM5KMU
994 p
2. Gunnar Svensson
988 p
3. SM5EZM
980 p
4. SM5DIY
960 p
5. SM5SVM
955 p
6. SM5FNB
954 p

Ordförande och ansv. utgivare eQRZ:
SM5ACQ, Donald Olofsson, ordf@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson, rolf.t.svensson@hotmail.com

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 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: 30 september

