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Årsmöte 8 februari
Alla medlemmar kallas till årsmöte torsdag 8 februari kl 19.
Medlem är man om man betalt medlemsavgiften för 2018 så
skynda dig om Du inte redan gjort det. Se nästa sida!
Efter årsmöte och behandling av andra aktuella klubbangelägenheter, kommer vi att se en film från DXpeditionen till
Scarborough Reef, BS7H i sydkinesiska sjön mellan Vietnam
och Filippinerna.
Aktiviteten från Bouvet Island, 3Y0Z mellan Sydafrika och
Antarktis har nog redan ha pågått några dagar. Naturligtvis
berättar vi senaste nytt om denna expedition på mötet. Har Du
lyckats få QSO med dom?

Månadsmötet i januari
Vi hade besök av Håkan, SM5OCK från Eskilstuna Sändaramatörer. Han berättade om hur de organiserar E-tuna Loppis som äger rum i april varje år och som 2018 ännu en gång
också inkluderar SSAs Årsmöte. (2018-04-21). Håkan föreslog bl.a. också att vi skulle börja besöka varandras möten och
andra aktiviteter.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar 6 februari, 20 februari och 6 mars. Bord är som vanligt
reserverat och P-plats finns på norra sidan av huset.

Klubbkvällarna
Klubbkvällarna har återupptagits efter juluppehållet och
klubbvärdar hittills har varit SM5ACQ, SM5LSM och
SM5KRI. Den 25/1 hade Börje SM5LSM 7 besökare.
Vilka ställer upp 22 februari och 1 mars. Hör av dig till
ACQ.

Aktiviteten med 7S75AA
Jubileumssignalen har hittills inte varit aktiverad så många
tillfällen. De som använt den är –ACQ, -GMZ och –IZS.
Janne –FQQ planerar att använda signalen i WPX-testen på
RTTY hemifrån 10-11 februari. Krister, SM5KRI har tänkt
köra UBA DX Contest på CW från klubben 24-25 februari
och Russian DX Contest på CW 17-18 mars som 7S75AA.
Hör av dig till Krister om Du känner för att vara med.
Du som känner för att använda signalen kan boka dig på
hemsidan eller kontakta SM5ACQ per E-post eller SMS.

QSL-kort från 7S75AA
Förslag på lämplig bild som passar att trycka på jubileumskortet önskas. Här kan man tänka på många olika sätt. Hur
tänker Du? Vem har förslag på lämplig bild?

På januarimötet föreslog styrelsen efter en idé från Ragge,
SM5DIC att vi någon gång under våren ska göra en gemensam kryssning med lämplig Finlandsbåt. Ragge undersöker
priser och andra villkor och vi får veta mer vid februarimötet. Tanken är att klubben står för en del av kostnaden och
den enskilde medlemmen betalar resten.
Du som har förslag på andra jubileumsaktiviteter är välkommen att höra av dig till styrelsen. Hoppas att förslagsställarna är beredda att i viss utsträckning själva medverka
till genomförande av aktiviteten. Exempel på aktiviteter som
nämnts är Field Day, bussresa till intressanta resmål etc

Träff för nylicensierade
Flera av de tillfrågade har visat intresse att delta och datumet
24 februari verkar också passa de flesta. Som det just nu ser
ut blir det minst 8 deltagande nybörjare (licensierade efter
våra amatörradiokurser) så det vore trevligt om vi kunde bli
ungefär lika många erfarna klubbmedlemmar.
Träffen äger rum 24 februari kl 10 och Du som kan medverka en stund är välkommen att kontakta ACQ.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 febr 19 - 23 SNT
AM-testen 3 febr kl 09-11 SNT
NAC 6 m 8 febr kl 19-23 SNT
CQ WW WPX RTTY 10-11 febr som 7S75AA hos -FQQ
ARRL CW 17-18 Februar
SSA MT 80/40 m 18 febr SSB 15- 16 SNT
SSA MT 80/40 m 18 febr CW 16.15 - 17.15 SNT
UBA DX Contest CW 24-25 febr som 7S75AA från klubben
SCAG CW Sprint 26 febr kl 19-21 SNT
VHF
NAC 144 MHz 6 febr kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/

DX tips
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
TG9/VE7BV Guatemala t.o.m. 19 febr på 40,20,17,15,12 m
D68I Comoros (AF.007) t.o.m. 10 febr på 80-10 m
CW/SSB/Digi
V47UR St Kitts & Nevis t.o.m. 12 febr på 160-6 m
CW/SSB/FT8
FG/F6ITD Guadeloupe (NA-102) t.o.m. 15 mars på 160-6
m SSB/CW/Digi
P29VXG Papua New Guinea (OC-008) 1-7 febr på 160-30
m men mest 160 m, CW
C5DX Gambia 9-16 febr med 5 operatörer på CW/SSB
MT0IXD Isle of Man 9-12 febr CW/SSB samt i CQ WPX
RTTY Contest
TY1TT Benin 20-28 febr på 160-6 m mest 160-30 m
CW/SSB/RTTY
3D2EU Rotuma 23 febr – 16 mars med 5 operatörer på 16010 m CW/SSB/Digi
4B4B Revilla Gigedo (NA-030) 1-15 mars på 160-6 m SSB.
Första aktiviteten sedan 2011.

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.

Om ytterligare ett par ställer upp och drar in poäng till
SK5AA resten av året kommer vi kanske att ta hem totalsegern 2018.

SSAs HF Cup 2018
Intresserad av att jaga DX
Är Du intresserad av att börja jaga DX och köra nya DXländer? Ja, vem är väl inte det – mer eller mindre! För att göra
jakten både effektivare och roligare är det en god idé att samarbeta med andra likasinnade och ge varandra tips om aktiva
stationer. De DX som presenteras här i eQRZ är ju bara ett
pyttelitet axplock av stationer som finns aktiva.
Ett sätt att samarbeta kan t.ex. vara att via repeatern tipsa
andra när något rart DX hörs. På senare år har jag själv varit
dålig på tipsa andra men inser att det finns mycket att vinna
på att använda denna metod. Vilka andra tycker likadant? Hör
av dig via E-post om Du känner för att delta. Om några fler
vill vara med så laddar jag batterierna i min 2 m Baofeng.
Eller ska vi skapa en egen FaceBook grupp där vi tipsar
varandra?

DX-länder inom Europa
Tycker Du att konditionerna är för dåliga för att kunna köra
radio eller att din utrustning/antenner inte räcker till? Glöm
då inte att det faktiskt finns närmare 70 olika s.k. DXCCländer bara i Europa. De allra flesta är körbara på t.ex. 20 m
eller 17 m med relativt enkel utrustning. Under vinterhalvåret
är det naturligtvis dagsljus som krävs för att få kontakt på
dessa band. På kvällar och nätter brukar 40 och 80 m också
gå bra. Utöver de länder som finns att kontakta i Europa behöver man alltså inte köra så särskilt många för att få ihop de
100 länder som krävs för att erövra ett DXCC-diplom. Med
tips från några kompisar kan det gå fortare än Du anar. Och
det är kul!

3Y0Z Bouvet Island expedition
När detta skrivs har gänget ännu inte anlänt till ön men när
Du läser detta är dom troligtvis redan QRV. Mycket har skrivits om denna expedition och mer lär det bli. Du kan bl.a.
följa dom på hemsidan: http://www.bouvetdx.org/news-andupdates/ Här hittar Du både frekvenser och konditionsförutsägelser för samtliga band.
Bouvet är nr 2 på listan över ”Most wanted DX-countries”
så det lär märkas på banden när de kommit igång.

Nu har HF Cupen startat om och hittills i år ligger SK5AA i
täten.
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK4DM

7424 p
5298 p
4697 p

78 tester
57 tester
25 tester

Inkommande QSL-kort
VRKs QSL-väska finns nu i klubblokalen så att det är möjligt att avhämta kort varje torsdag då vi har ”klubbvärd” som
håller öppet.
Däremot kommer QSL-sändningarna från SM5CAK i fortsättningen troligtvis inte lika ofta som tidigare. Detta beror på
att mängden inkommande QSL-kort på sistone minskat kraftigt.

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”.

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 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

SK5AA vann klubbtävlingen på CW och kom 2:a på SSB
2017. Nu har tävlingen startat om och efter januari är ställningen följande:

Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller namn
samt övriga uppgifter i kontaktformuläret på klubbens hemsida om Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort finns
det i QSL-lådan i klubblokalen. Betala före årsmötet så att Du
är röstberättigad på årsmötet eller om Du kandiderar till någon funktionärspost.

Klubbtävlingen CW

Tidigare medlemmar

SSAs Månadstester på 80 o 40 m 2018

1. SK5AA
4830 p
2. SK6AW
3966 p
3. SK7CA
1248 p
De som tävlade för SK5AA var: -DXR, SF5O (EOS), SE5L
(ALJ), GRD, ACQ, EFX, SM5S (SIC), och LSM.

Klubbtävlingen SSB
1. SK5AA
7372 p
2. SK6AW
5426 p
3. SK7CA
2412 p
De som tävlade för SK5AA var: DXR (Christer segrade individuellt, GRATTIS!), SF5O (EOS), SM5S (SIC), SE5L
(ALJ), ACQ, EFX, GRD, MRQ och LSM.

Du som redan är medlem, förlänger ditt medlemskap genom
att betala in avgiften senast 31 januari 2018 eller snarast därefter.

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

VRK 75 år 2018

