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som har lust, att aktivera signalen på olika band/trafiksätt.
Kontakta SM5ACQ och berätta om dina önskemål.
Det går naturligtvis bra att använda signalen både från
klubblokalen och hemifrån men vi måste hålla noga koll på
vem som använder signalen och vilka dagar. Det är också
viktigt att alla körda kontakter loggas så att QSLandet underlättas. Det betyder att var och en som använder signalen
måste vara beredd på att löpande kunna föra över en adi-fil
till stationsföreståndaren SM5FUG efter avslutad aktivitet.
Om Du loggar på papper gäller att snarast efter avslutad aktivitet skapa en adi-fil som innehåller de körda kontakterna.
Förhoppningsvis ska vi löpande kunna rapportera på hemsidan vilka dagar signalen är ”i luften” och vem som är operatör.

QSL-kort från 7S75AA
Månadsmötet 11 januari
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)

Julbordet på Björnögården
Vi var 35 personer som samlades till julbord på Björnögården i december.

Årsmötet 8 februari
Alla intresserade medlemmar kallas till årsmöte torsdag 8
februari kl 19. Du som blir ombedd av valkommittén att kandidera till någon post ställer väl upp!?
Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 10 januari.
På årsmötet kommer vi troligtvis också att kunna se en video
från någon större DXpedition.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar 9 och 23 januari samt 6 februari. Bord är reserverat och
P-plats finns på norra sidan av huset.

Klubbkvällarna
Klubbkvällarna återupptas 18 januari då SM5ACQ är klubbvärd. Vilka ställer upp därefter? Vem kan åta sig 25 januari
och 1 februari? Kontakta –ACQ.

Klubblokalen
I mellandagarna satte Kerstin –EUU och Christer –BZL
upp gardiner i radiorummet. Tillsammans med skärmväggarna kommer det nog att ta bort ekot i rummet och bidrar
naturligtvis också till ökad trivsel. Tack!

Amatörradiokursen
Amatörradiokursen är nu avslutad. Hittills har den resulterat i en ny anropssignal. Vi gratulerar Lars Löfqvist,
SA0TVA i Älvsjö.
Just nu fick jag också meddelande att Johnny Hellberg idag
klarat provet och har bokat signalen SA5KJH. GRATTIS!
Kursledare har varit Bosse, SM5CJW och Donald,
SM5ACQ och provförrättare Anders, SM5EFX med Janne,
SM5FUG som kontrollant.

VRK 75 år 2018
Vi har ansökt om att få använda jubileumssignalen
7S75AA under hela 2018 så det finns gott om tid för alla

Förslag på lämplig bild som passar att trycka på jubileumskortet önskas. Här kan man tänka på många olika sätt. Hur
tänker Du? Kanske ett Västeråsmotiv från 1943?

Jubileumsdiplom
Väldigt få synpunkter på ett ev. jubileumsdiplom har inkommit. Betyder det att inget intresse finns och att ingen
tror på idén eller betyder det bara att Ni alla tror att någon
annan kommer att ordna allt ändå?
En del idéer framfördes i förra numret av eQRZ men utan
respons från medlemmarna är det kanske ingen idé att gå vidare med förslaget.

Andra jubileumsaktiviteter
Andra jubileumsaktiviteter ska naturligtvis också hinnas
med, t.ex. en jubileumsfest någon gång under året och
kanske en Field Day under sommaren och varför inte någon
gemensam resa. Allt detta kan vi diskutera på kommande
klubbmöten.
Allt detta måste ju inte handläggas av styrelsen så intresserade projektledare och idésprutor är välkomna att höra av
sig.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 4 jan 19 - 23 SNT
NAC 6 m 11 jan kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m 14 jan CW 15- 16 SNT
SSA MT 80/40 m 14 jan SSB 16.15 - 17.15 SNT
NRAU SSB 0630-0830 SNT(www.nrau.net)
NRAU CW 0900-1100 SNT (www.nrau.net)
VHF
NAC 144 MHz 2 jan kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips
6W/F6HMJ Senegal t.o.m. 15 jan mest 20-10 m CW och en
del SSB.
6W1/WA3DX, 6W7/WA3DX och 6W6/WA3DX Senegal
t.o.m. 12 jan på 40-10 m SSB/SSTV/PSK
C5/SP3PS Gambia t.o.m. 12 jan mest 20 men även 40-10 m
XT2AW Burkina Faso t.o.m. 18 jan på CW/SSB/FT8 med
hexbeam och dipoler
PJ7/UT6UD Sint Maarten t.o.m. 13 jan på 160-17 m
CW/SSB
6O6O Somalia 3-16 jan på 160-10 m mest CW med 2 operatörer.

J70VR Dominica 10-14 jan på 40,20,15,10 m SSB
HP/AA4NC Panama 10-24 jan på 160-6 m CW/SSB/FT8
från flera olika QTH
3Y0Z Bouvet Isand 25 jan -14 mars med 19 operatörer inkl
Håkan, SM5AQD på 160-10 m. Datum kan ändras beroende
på vädret. Se bl.a.: https://dx-world.net/3y0z-bouvet-2018
RI50ANO South Shetland Is 1 jan – 31 mars från Bellinghausen Station
E31A Eritrea 14-23 jan med 5 operatörer på 160-10 m
CW/SSB/RTTY
T88PB Palau 27-31 jan (OC-009) under CQ WW 160 m contest
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

VRKs QSL-väska kommer i fortsättningen att finnas i
klubblokalen så att det blir möjligt att avhämta kort varje torsdag då vi har ”klubbvärd” som håller öppet.

Träff för nylicensierade
Planer finns att inbjuda de som deltagit i de senaste årens
amatörradiokurser hos VRK till en egen träff i klubblokalen.
En intresseförfrågan har redan skickats ut och ett par har svarat. Vi väntar på att fler ska höra av sig så att vi kan gå vidare
med detta.

Pågående antennprojekt
Anders –EFX har påbörjat bygget av antennmast med tillhörande Logperiodare och väntar nog bara på våren för att fortsätta.
Samma gäller Christer –BZL och Kerstin –EUU som har allt
hemma för att bygga mast och sätta upp en Logperiodare.
Vi önskar dem lycka till och hoppas på stor aktivitet så snart
de har sina antenner uppe.

Efter 12 månader blev resultatet preliminärt följande:

SSA-bulletinen och VRKs lokaltrafiknät

Klubbtävlingen CW
1. SK5AA
37197 p
2. SK6AW
33458 p
3. SK4DM
10237 p
SK5AA vann decemberomgången och CW-delen totalt.

Klubbtävlingen SSB
1. SK6AW
72200 p
2. SK5AA
61052 p
3. SK7CA
27584 p
SK5AA vann decemberomgången men SK6AW vann SSBdelen totalt. Vi behöver alltså bli fler på SSB redan från årets
början om vi ska kunna vinna totalt 2018. Du blir väl med?

Vi vann SSAs HF Cup 2017. Det preliminära slutresultatet
blir följande. Hurra vad vi är bra!
SK5AA
SK6AW
SK4DM

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

VRKs styrelse

SSAs HF Cup 2017

1.
2.
3.

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”.

70719 p
66106 p
59303 p

648 tester
594 tester
357 tester

De flitigaste poängplockare åt SK5AA under året har varit:
1. SM5SIC
17525 QSO
2. SM5ALJ
8430 QSO (fr.o.m. maj 2017)
3., SM5ACQ
6118 QSO
4. SM5DXR
5439 QSO
5- SM0EOS
2412 QSO
6. SM5FUG
3207 QSO
Därefter följer: SM5EFX, SM5GRD, SM5LSM. SM5FQQ,
SM5KWU, SM5MRQ, SM5DYC, SA5SAG, SM5ENX,
SM5HDN, SM5GMZ, SM5LNE, SM5BZL och SM5EUU.
Fr.o.m. nyår startar HF Cupen om från noll. Hur många blir
med och drar in poäng till klubben under 2018? Du som är
intresserad men inte vet hur man gör, är välkommen att höra
av dig.

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. Betala före 31 januari.

Tidigare medlemmar
Du som redan är medlem, förlänger ditt medlemskap genom
att betala in avgiften senast 31 januari 2018. Redan har ungefär hälften av alla betalat för 2018.

VRKs Möteslokal
QSL-kort att hämta?
Mängden QSL-kort har på senare tid minskat och distriktets
QSL-manager SM5CAK har därför aviserat att han i fortsättningen inte kommer att skicka QSL-kort lika ofta som tidigare. Ursprungstankarna är 2 ggr om året men förhandlingar
pågår och vi får se hur det blir.

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

Gott Nytt År

