kan delta vid provtagningen men det är viktigt att Ni kontaktar Anders, SM5EFX i god tid så att han kan beställa hem
provhandlingar i tid.
.

VRK 75 år 2018
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Styrelsemöte kl 18 på Björnögården
Litet Julbord i Björnögården kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Litet julbord på Björnögården
Månadsmötet i december består som vanligt av att vi tillsammans äter julbord. Precis som ifjol samlas vi på Björnögården med start kl 19.
Anmälan ska göras senast 6 december genom att betala in
avgiften 120 kr/pers (gäller medlemmar och anhöriga). Ev.
andra som önskar delta betalar 175 kr/pers. Betala till Plusgiro 381501-6. Passa gärna på att samtidigt betala din medlemsavgift för 2018, som är oförändrat 200 kr.

Månadsmötet i november
Vi samlades på företaget Delta ute på Finnslätten där vi fick
en intressant genomgång av EMC-mätning på olika elektriska
prylar som kan förorsaka störningar på radiomottagning

Januarimötet
Vi får besök av Håkan, SM5OCK från Eskilstuna Sändaramatörer. Han kommer att berätta om hur de organiserar Etuna Loppis som äger rum i april varje år och som 2018 ännu
en gång också inkluderar SSAs Årsmöte. (2018-04-21)

HAM lunch
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 12 december. Bord är reserverat och P-plats finns på
norra sidan av huset.

Klubbkvällarna
Aktiviteten med klubbkvällar är igång och 6 olika personer
har hittills ställt upp som klubbvärdar. 7 december är Urban,
SA5UTK klubbvärd. Hoppas att fler ställer upp framöver.
Vi tar Julpaus 21 dec, 28 dec och 4 januari och 11 januari är
det månadsmöte men fr.o.m. 18 januari behövs fler klubbvärdar. Kontakta ordf. om Du kan ställa upp.
Det är bra om Du som ska vara klubbvärd dyker upp någon
torsdag innan ”din” kväll för informera dig om vad som gäller och kanske också för att lära dig lite om hur klubbstationen
fungerar och naturligtvis för att hämta nycklar till lokalen.

Ommöblering i klubblokalen
Skärmarna till radiorummet har nu levererats och monterats av Christer, -BZL. Gardiner är nog också på gång.

Amatörradiokurs startade 21 oktober
Av amatörradiokursen återstår 2 helger:
2-3 december
Helg 4
Avslutning:
16-17 december Helg 5 med provtagning.
Den sista kurshelgen kommer vi att arrangera provtagning
för de som så önskar. Även andra som inte deltar i årets kurs

VRK bildades 2 mars 1943. Hur ska vi fira att klubben fylller 75 år nästa år?
Naturligtvis hoppas vi kunna fira på många olika sätt, bl.a.
genom olika aktiviteter på amatörbanden. Förutom att fira
för vårt eget nöjes skull är det ju också trevligt om vårt firande kan uppmärksammas av radioamatörer och andra både
i Sverige och utomlands. Vi kan alla bidra till detta på olika
sätt.

Jubileumssignal
Olika förslag på jubileumssignal har framförts. Efter att ha
lyssnat på dessa och även noterat hur andra jubilerande
klubbar gjort, föreslår jag signalen 7S75AA. Prefixet 7S är
ju ett av flera prefix som vi troligtvis kan få. Siffran 75 indikerar att vi fyller 75 år och bokstäverna AA refererar ju till
SK5AA. Som jämförelse kan noteras att Hisingens Radioamatörer SK6AW just nu firar 50 år med jubileumssignalen
7S50AW.
Hur länge ska vi använda jubileumssignalen? Jag tror att
det är viktigt att vi under hela perioden orkar uppvisa ganska
stor aktivitet. Jag tror inte vi orkar bibehålla en hög aktivitet
under hela året och föreslår därför att vi nöjer oss med årets
första 75 dagar. (Här återkommer alltså siffran 75 igen) Aktiviteten kommer därigenom också att sträcka sig över datumet 2 mars då klubben bildades och avslutas 16 mars.
Är Du intresserad av att aktivera jubileumssignalen någon
eller några dagar? Hör av dig till ordf. så att vi får en uppfattning om hur stort intresset är.

Jubileumsdiplom
För att uppmuntra till ökad aktivitet och ytterligare sprida
informationen om att vi jubilerar, kan man tänka sig att utge
någon form av jubileumsdiplom.
Fordringarna för att erhålla diplomet skulle kunna vara att
man kör ihop 75 poäng. Hur många poäng varje QSO ska
ge, kan naturligtvis diskuteras likaså hur många QSO med
en och samma station man får tillgodoräkna sig. Men naturligtvis är det bara QSO med klubbmedlemmar som räknas
och varför inte bestämma att QSO med jubileumssignalen är
mer värdefulla än QSO med privata klubbmedlemmar.
Utifrån hur aktiva vi VRKare brukar vara på amatörbanden
tror jag att vi bör bestämma att ett QSO per band och trafiksätt får räknas som vardera 1 poäng. QSO med jubileumssignalen kan på motsvarande sätt ge 5 poäng.
Ska diplomaktiviteten pågå under samma period som jubileumssignalen eller ska den pågå hela året?
Hur ska diplomet se ut? Ett tryckt pappersdiplom eller
kanske en vimpel med lämpligt tryck?
Vem kan ta på sig uppdraget att vara diplommanager dvs.
ta emot ansökningar och distribuera diplomen.
Hur mycket ska de som ansöker om diplomet betala? Vi
kommer ju att få kostnader för både tryckning och porto.
Andra jubileumsaktiviteter
Andra jubileumsaktiviteter ska naturligtvis också hinnas
med, t.ex. en jubileumsfest, kanske en Field Day under sommaren och varför inte någon gemensam resa. Allt detta kan
vi diskutera på kommande klubbmöten.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 7 dec 19 - 23 SNT
NAC 6 m 14 dec kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m 17 dec SSB 15- 16 SNT

SSA MT 80/40 m 17 dec CW 16.15 - 17.15 SNT
SSA Jultest 25 dec kl 09-11 SNT CW
SSA Jultest 26 dec kl 09-11 SNT CW
VHF
NAC 144 MHz 5 dec kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

toppen nästa år är Kent, SM0EOS som kör med signalen
SF5O utifrån Frösåker.

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.

QSL-kort att skicka

DX tips
HC8LU Galapagos t.o.m. 7 dec på 160 - 6 m
SSB/JT65/FT8/PSK31 med 6 operatörer.
5V1JE Togo t.o.m. 31 dec på 80-10 m med fokus på 30/20 m
mest FT8 och lite SSB
5T1A Mauritania t.o.m. 20 dec alla band FT8/SSB
3B9HA Rodrigues I t.o.m. 12 dec på låga banden
V85/KC0W Brunei t.o.m. 10 dec på 80-6 m CW
FY/DL7BC French Guyana t.o.m. 7 dec
FS/K9EL St Martin på 160-10 m med fokus på 160-80 m
CW/SSB/RTTY och kanske PSK63
5W0DXA Samoa 2-6 dec (OC-097) SSB/CW/RTTY
XW4ZW Laos 3-8 dec med fokus på låga banden
D4C Cape Verde Is 9-10 dec under ARRL 10 m test
6V1A Senegal 15-17 dec (AF-045) CW/SSB
8P0VR Barbados 17-31 dec (NA-021) på 40/20/15/10 m
SSB
RI50ANO South Shetland Is 1 jan – 31 mars från Bellinghausen Station

När Du har QSL-kort att skicka via SSA är det Lennart,
SM5ENX som Du ska kontakta. Följande gäller:
1) Korten delas i två buntar en för SM och en för övriga
länder.
2) Korten sorteras i landordning enl. DXCC-listan
3) Resp bunt förses med gummiband
4) Korten ska ha påklistrat QSL-märke från SSA
5) Alternativt kan man sända in portoavgiften till SSAs
Plusgiro och bifoga kopia på kvittot med bunten

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”.

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.

Klubbens hemsida

SSAs Månadstester på 80 o 40 m

VRKs styrelse

Efter 11 månader är ställningen följande:

Resultat klubbtävlingen CW
1. SK5AA
36035 p
2. SK6AW
32204 p
3. SK4DM
9933 p
SK5AA vann novemberomgången och behåller 1:a platsen
totalt.

Resultat klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
68785 p
2. SK5AA
56757 p
3. SK7CA
25505 p
SK6AW vann novemberomgången och leder fortfarande
stort i totalsammanställningen. Vi behåller vår 2:a plats.

SSAs HF Cup 2017
Vi har förstärkt vår 1:a plats i SSAs HF Cup bland 47 deltagande klubbar. Hoppas vi kan bibehålla vår ledning till årsskiftet.
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK4DM

65087 p
62082 p
57787 p

571 tester
537 tester
341 tester

Flitigaste poängplockare åt SK5AA hittills i år är:
SM5SIC, SM5ALJ, SM5ACQ och SM5DXR. Bengt –ALJ
låter hälsa att han tycker det är kul att tävla för SK5AA därför
att vi är så många som hjälps åt. En som ”spottat upp sig”
under senare delen av året och säkert kommer att närma sig

Ombyggnad av hemsidan pågår och den har f.n. ny layout.
Krister, SM5KRI tar gärna emot kommentarer.
www.sk5aa.se

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.

God Jul och Gott Nytt År

