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Månadsmöte 14 sept
Mötet kommer att handla om erfarenheterna av de lyssningsloopar som några av oss byggde för 2 år sedan. Hoppas
att Du som deltog i byggprojektet har lust att bidra med dina
erfarenheter.

Månadsmötet i augusti
På mötet demonstrerades ett antal olika digitala trafiksätt.
Det var Janne, -FQQ, Ragge –DIC och Bertil –IZS som delade med sig av sina erfarenheter.
På mötet bestämdes också att inköpa en IC-7300 till klubben. Det uppdrogs åt Janne –FQQ att göra inköpet för klubbens räkning.

Rensning i klubbens förråd i Darsta
Vid utflyttningen från gamla klubbstugan deponerades en
stor mängd prylar i en loge ute i Darsta. En del har senare sålts
på bl.a. E-tunamässorna men nytt har också tillkommit.
Styrelsen var nyligen där och tittade och kom då fram till att
en gallring behöver göras och på augustimötet bestämdes att
hålla förrådet öppet söndag 10 sept kl 13-15 för de som är
intresserade. Mycket kommer att skänkas bort till de som är
intresserade och en del säljs till högstbjudande.
Hur hittar man dit? Gå in i kalendern på hemsidan, sök upp
aktiviteten och klicka på + Google Map eller knappa in koordinaterna i din GPS: 59°36'8.5"N 16°47'2.6"E

Finns det intresse för en klubbaktivitet från SK5AA under
SAC-testen på SSB 14-15 oktober? Kontakta Donald,
SM5ACQ om Du är intresserad.
Testen pågår 24 timmar och när vi vet hur många som är
intresserade kan vi göra upp ett schema. De som ska delta
bör helst kunna delta i förberedelserna som bl.a. består av att
bekanta sig med riggen och det datorprogram som används.
Inga speciella förkunskaper krävs.
Naturligtvis går det också bra att endast delta som åskådare.

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.
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 göra
definitiv anmälan snarast.
Kursledare är precis som tidigare år Bosse, SM5CJW och
Donald, SM5ACQ.

VRK 75 år 2018

HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 5 september, 19 september och 3 oktober. Alla intresserade är välkomna att delta. Gratis P-platser finns vid
Norra gaveln.

Nästa år firar VRK 75 års jubileum. På vilket sätt tycker
Du vi ska uppmärksamma detta? Man kan t.ex. tänka sig en
fest för medlemmar och inbjudna liknande det vi hade när vi
firade 70 år men naturligtvis också olika typer av aktivitet på
amatörbanden så att omvärlden blir medvetna om att vi finns
och har funnits i 75 år. Eller varför inte en resa till något intressant resmål? Tänk till och för fram dina idéer under
kommande klubbmöten.

Klubbfrekvensen på 80 m

Kommande tester

På augustimötet bestämdes att på försök byta från lördag till
söndag men tiden är densamma, dvs kl 09 på 3712 kHz. Hur
många har deltagit de senaste söndagarna och vad tycker Du
om förändringen?

Kortvåg:
NAC 28 MHz 7 sept 19 - 23 SNT
NAC 6 m 14 sept kl 19-23 SNT
SAC CW 16-17 sept kl 14-14 SNT
SSA MT 80/40 m 17 sept CW 16 - 17 SNT
SSA MT 80/40 m 17 sept SSB CW 17.15 - 18.15 SNT
SAC SSB 14-15 okt kl 14-14 SNT

HAM lunch

Klubbkväll på torsdag?
Under sommaren har klubbkvällarna legat nere men intresse
verkar finnas för att de återupptas igen. Torsdag 31 augusti
kommer Janne –FQQ och Donald –ACQ att leverera klubbens nyinköpta IC-7300 till klubben och provköra den med
klubbens antenner. Alla intresserade är välkomna kl 19-21.
Torsdag 7 september finns däremot ännu så länge ingen
klubbvärd. Vem ställer upp då?

VHF
NAC 144 MHz 5 sept kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips
E51JHQ South Cook 1-4 sept (OC-013) på 80-6 m mest i
All Asian Contest
7Y94I Algeria 1-10 sept (AF-094) på HF-banden
J68HZ St Lucia 1-16 sept (NA-108) på 160-6 m
CW/SSB/RTTY
V63KS Micronesia 28 aug – 4 sept (OC-011) på 160-6 m
CW/SSB/RTTY
YJ0AT Vanuatu 29 aug – 14 sept på 40-10 m med focus på
40 m CW
OJ0/OH2BR Market Reef HF-banden inkl 60 m
3B8/PA3HGT Mauritius 5-22 sept (AF-049) på 40-20-10
m SSB + Digi
FO/DF1YP French Polynesia 6-sept – 1 okt (OC-046) på
20-15 m SSB + Digi
VK9CGJ Cocos Keeling 12-28 sept på 6 m mest EME. Datum något osäkra.
E6AG Niue 13-25 sept på 40-6 m + kanske 80 m mest Digi
o lite SSB
HD8M Galapagos 14-21 sept (SA-005) med 5 operatörer
på 160-6 m CW/SSB + Digi
A25BI, A25SP och A25BE Botswana 15 – 25 sept på 1606 m CW/SSB
5T5OK Mauritania 16-28 sept med 9 operatörer på 160-6
m SSB/CW/RTTY

2.
3.

SK6AW
SK5AA

40185 p
34675 p

392 tester
342 tester

Flitigaste poängplockarna till SK5AA hittills i augusti var:
SM5SIC (OF1SIC)
1352
SM5ACQ
1060
SM5ALJ (SE5L)
857
SM5FUG
478
SM5DXR
363
SM0EOS (SF5O)
285
SM5GRD
172
SM5LSM
150
SM5EFX
147
SM5KWU
42

RPO 2017
4-10 sept EM i Litauen
16 sept kl 10 P14 på 80 m Anundshög
23 sept P15 på 2 m Tillberga
30 sept P16 + KM 2 m
7 okt P17 på 80 m Frösåker
15 okt P18 + KM Dag i Sthlm
Hela jaktkalendern finns på pejla.se och uppdateras kontinuerligt. Resultaten finns på SK5AA.se under menyvalet RPO.

QSL-kort finns att hämta
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 8 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK6AW
28488 p
2. SK5AA
27699 p
3. SK4DM
9009 p
SK6AW ligger fortfarande i topp men SK5AA vann augustiomgången stort och knappade därför in på deras försprång.
Med samma goda uppslutning i september kan vi återta tätplatsen.

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
55819 p
2. SK5AA
40383 p
3. SK7CA
20675 p
SK5AA vann augustiomgången men SK6AW leder fortfarande stort i totalsammanställningen.

NAC 50 MHz
SM5KWU fortsätter att dryga ut ledningen i 6 m testerna
och vann även augustiomgången. Bra jobbat Hannu!
Ställningen efter 8 månader:
1) SM5KWU
415328 p
2) SM6UQL
279023 p
3) SM5EPO
278882 p
9) SM5FUG
108249 p
26) SF5O
64524 p

SSAs HF Cup 2017
Vi behåller 3:e platsen i SSAs HF Cup bland 38 deltagande
klubbar.
1.

SK4DM

44505 p

293 tester

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

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät
Söndagar kl 19 sänds SSA-bulletinen över V:ås-repeatern på
145,775 MHz med signalen SK5SSA. SSA-bulletinen gör uppehåll under sommaren och första höstbulletinen sänds 27/8.
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 lämna 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.

