program på 80-talet och deltog vid samma tid i styrelsearbetet som sekreterare. Han blev hedersmedlem i VRK på sin
90-årsdag.

HAM luncherna

eQRZ mars 2018
VRK mötesinformation
8/3
12/4

Styrelsemöte kl 17.45
Månadsmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

VRK bildades 2 mars 1943
Med anledning av detta blir det nog lite extra gott kaffebröd
på månadsmötet 8 mars.

Månadsmöte 8 mars
Kvällens föredragshållare är Ulf Bjurman som också var vår
värd vid studiebesöket på Delta i höstas. Ulf kommer att huvudsakligen tala om Elsäkerhet som en uppföljare till vårt studiebesök.
Men vi inleder som vanligt kvällen med att diskutera aktuella klubbangelägenheter.

HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 6 mars, 20 mars och 3 april. Bord reserverat och P-plats
finns på norra sidan av huset.

Klubbkvällarna
Klubbkvällarna fortsätter med varierande antal besökare.
Fler klubbvärdar behövs dock. Följande har hittills under februari ställt upp: SM5KRI, SM5IZS+SM5FQQ och SM5ACQ.
Vem kan vara klubbvärd 15/3. 22/3 samt 29/3?

Aktiviteten med 7S75AA
Janne, SM5FQQ aktiverade jubileumssignalen 7S75AA
under CQ WPX RTTY och resultatlistan som nyligen offentliggjorts visar att han kom på 36 plats World Wide och
blev bästa svenska deltagare. Sammanlagt körde han 822
QSO.
Signalen aktiverades också under UBA CW-test 24-25 februari av Krister, SM5KRI. Krister räknar också med att använda signalen 17 mars i den ryska CW-testen. Du som
också vill vara med är välkommen. Aktiviteten blir från
klubbstationen.

Årsmötet
Årsmötet avlöpte smärtfritt under ledning av mötesordföranden Kåre, SM5GRD. Årsmötessekreterare var Lasse,
SM5HSE och den som på ett föredömligt sätt låg bakom mötet kunde klaras av så snabbt var valberedaren Janne,
SM5FQQ. Tack alla!
En uppdaterad lista med 2018 års funktionärer finns på hemsidan. I styrelsen har -DIC och -GRD bytt plats så att –GRD
nu är vice ordförande och –DIC är styrelsesuppleant.

Jubileumsaktiviteter

Aprilmötet kommer att handla om DMR och föredragshållare blir Johan Thid från Stockholm.

På januarimötet föreslog styrelsen att vi någon gång under
våren ska göra en gemensam kryssning med lämplig Finlandsbåt. Ragge har undersökt och frågan diskuterades på
nytt vid februarimötet. De flesta verkar föredra en resa någon gång i juni. Tanken är att klubben står för en del av
kostnaden och den enskilde medlemmen betalar 500 kr.
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.

Nya hedersmedlemmar

Träff för nylicensierade

SM5JCQ – Lars Gunnar Höglund. 89 år.
Lasse medlem första gången 1971 och har varit medlem sedan dess d.v.s. 48 år. Lars-Gunnar har varit rävjägare. Tillsammans med SM5CWV – Gunnar Ahl var han drivande
vid större arrangemang som t.ex. SSA Årsmöten i början av
90-talet.
SM5AQN – Arne Halling. 88 år.
Arne kom med i klubben redan 1947 och har varit medlem
sedan dess med några års uppehåll, totalt 66 år. Alltid aktiv
på 3712 och många var vi som följde Arnes seglatser på
70/80-talet med hans älskade Vildanden.
SM5AKS – Bertil Lindgren. 88 år.
Bertil kom med i VRK 1956 och har varit medlem sedan
dess d.v.s. i 64 år. Bertil har ofta deltagit i klubbens aktiviteter. På 50-talet deltog han i styrelsen som kassör.
Alla tre kommer att tilldelas VRKs Hedersdiplom.
Sedan tidigare har vi ytterligare en hedersmedlem:
SM5CS – Stig Sandberg. 93 år.
Stig blev medlem 1962 och har varit medlem sedan dess –
totalt 56 år.
Stig har varit en pionjär när det gäller packet och är fortfarande aktiv på digitala moder. Stig skrev ett hyggligt log-

En träff för de som fått sin licens i samband med klubbens
amatörradiokurser de senaste åren hölls lördag 24 februari.
Många intresserade deltog och vi hoppas att dagen gav nyttig
”puff” framåt. Fler liknande träffar kommer nog att anordnas
framöver.

Månadsmötet i april

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 mars kl 19 - 23 SNT
NAC 6 m 8 mars kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m 18 mars CW 15- 16 SNT
SSA MT 80/40 m 18 mars SSB 16.15 - 17.15 SNT
CQ WW WPX SSB 24-25 mars
NAC 27 MHz 3 april kl 19-23 SNT
VHF
NAC 144 MHz 6 mars kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester híttar Du på
hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/ VRK-medlemmar
som visat intresse för tester får då och då extraminformation
via E-post. Hör av dig om Du vill ta del av dessa utskick.

DX tips
3Y0Z Bouvet Island t.o.m.14 mars fick avbrytas pga av vädret och maskinhaveri på båten som transporterade deltagarna.
Många blev naturligtvis besvikna men viktigast var ju ändå
att alla tog sig hem välbehållna.
RI50ANO South Shetland Is t.o.m 31 mars från Bellinghausen Station
FG/F6ITD Guadeloupe (NA-102) t.o.m. 15 mars på 160-6
m SSB/CW/Digi
3D2EU Rotuma t.o.m. 16 mars med 5 operatörer på 160-10
m CW/SSB/Digi
4B4B Revilla Gigedo (NA-030) 1-15 mars på 160-6 m SSB.
Första aktiviteten sedan 2011.
3C3W Equatorial Guinea 1-228 mars på 160-10 m
CW/SSB/RTTY
3C0W Annobon I 1-28 mars på 160-10 m CW/SSB/RTTY.
Datum något osäker.
XR0YD Easter I 2-15 mars med 10 operatörer och 3 stationer på 160-10 m CW/SSB/RTTY/FT8.
9M0W Spratly Is 6-13 mars med 19 operatörer på 160-6 m
CW/SSB/Digi
7Q7EI Malawi 21 mars -3 april med 14 operatörer på 16010 m SSB/CW/RTTY
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.

att mängden inkommande QSL-kort på sistone minskat kraftigt. Hemsidan uppdateras med information när QSL-kort
finns att hämta.

Amatörradiomässan i E-tuna
21 april är det dags igen för årets amatörradiomässa i E-tuna.
Bokningen av bord är redan i full gång och visst ska vi väl
vara med i år också!
Du som kan tänka dig att bemanna klubbens försäljningsbord en stund bör höra av dig så att vi kan dela upp dagen i
lämpliga pass. Vi behöver också någon eller några som kan
hjälpa till att transportera grejer från klubblokalen och förrådet ute i Darsta.

SSAs årsmöte i E-tuna
Samma dag som amatörradiomässan (21 april) fast med början kl 15 håller SSA årsmöte på Clarion Collection Hotel
Bolinder i Eskilstuna. Kallelse kommer att publiceras i QTC.

Antennproblem?
Via Janne, SM5FQQ kommer följande tips som nog kan
vara till glädje för den som har svårt att få upp en bra antenn.
Kolla länkarna genom att trycka Crtl+klicka
http://apartment.thecolfaxproject.com/apartment-antennaham-radio
http://sm5daj.se/Min-station-SM5DAJ.htm
Båda länkarna innehåller en massa intressant läsning och roliga tips.

VRKs styrelse

SSAs Månadstester på 80 o 40 m 2018
SK5AA leder klubbtävlingen både på CW och SSB. Efter
två omgångar är ställningen i toppen följande:

Klubbtävlingen CW

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

1. SK5AA
9730 p
2. SK6AW
8078 p
3. SK7CA
2692 p
De som tävlade för SK5AA i februari var: -SF5O (EOS), ACQ, -DXR, -EFX, SE5L (ALJ), -LSM.

Medlemsavgiften

Klubbtävlingen SSB

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.

1. SK5AA
13484 p
2. SK6AW
10062 p
3. SK7CA
5826 p
De som tävlade för SK5AA i februari var: -DXR, -ACQ,
SF5O (EOS), SE5L (ALJ), -EFX, -LSM.
Om vi fortsätter att vara lika aktiva kan vi kanske hålla undan för SK6AW hela året. Men slappnar vi av det minsta så
kan dom lätt passera oss.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen startat om och hittills i år ligger SK5AA i
täten.

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

Tidigare medlemmar
13 personer som var medlemmar 2017 har ännu inte betalt
sin avgift för 2018. De berörda kommer den närmaste tiden
att få en personlig påminnelse och vi hoppas givetvis att Ni
vill vara kvar som medlemmar.

VRKs Möteslokal
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK4DM

23076 p
13492 p
10521 p

157 tester
120 tester
43 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

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

VRK 75 år 2018

