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Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Månadsmöte 12 april
Kvällens föredragshållare är Johan Thid från Stockholm
som kommer för att lära oss mer om DMR – Digital Mobile
Radio. Du som vill läsa på lite i förväg kan gå till följande
länk: https://fro.se/samband/1078-dmr-digital-mobile-radio
Som vanligt inleder vi kvällen med att ta upp några aktuella
klubbangelägenheter.

Portabeltesten pågår kl 09-13 SNT 20 maj, men VRKs Field
Day kan naturligtvis pågå längre och innehålla många fler aktiviteter än själva portabeltesten. Det kan t.ex. visa sig praktiskt att några startar förberedelserna på plats redan dagen innan.
I SSAs portabeltest handlar det om att kontakta så många
skandinaviska stationer på 80/40 m CW/SSB som möjligt och
man får poäng i proportion till den sändareffekt man använder, dvs ju lägre effekt desto bättre poäng. Många kör omkring 1 watt. Eftersom man använder låg effekt är det extra
viktigt att man får upp så bra antenn som möjligt. Vad gäller
antenner finns inga begränsningar.
När testen är över (och kanske även medan den pågår) kan
man passa på att aktivera andra band om antennmöjligheterna
medger det. Efter testen kan man ju under resten av dagen
köra mer traditionell amatörradio med lite högre effekt.
Vem/vilka känner för att stå som arrangör och sammanhållande för hela aktiviteten? Det är ju inte självklart att just styrelsen ska göra det.

Amatörradiomässan i E-tuna

HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 3 april, 17 april och 15 maj. Bord reserverat och P-plats
finns på norra sidan av huset.

21 april är det dags igen för årets amatörradiomässa i E-tuna.
Precis som ifjol har VRK bokat bord för att kunna sälja sådant
som vi inte längre behöver ha kvar eller som någon skänkt till
klubben. Du som vill donera något som klubben kan sälja är
välkommen att ta med det nu på klubbmötet eller någon av
klubbkvällarna före 21 april.
Du som kan tänka dig att vara med och 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.

Klubbkvällarna

SSAs årsmöte i E-tuna

Klubbmöte i maj?
Eftersom det verkar bli många olika aktiviteter under maj
(se nedan) blir det troligtvis ingen som orkar med ett klubbmöte också. Men vi får väl se hur det blir. Mer info kommer
här i eQRZ och på hemsidan.

HAM luncherna

Klubbkvällarna fortsätter med varierande antal besökare.
Fler klubbvärdar behövs. t.ex. 5 april, 19 april och 26 april.
Passa på att besöka klubben någon torsdag och hör av dig om
Du kan ställa upp som klubbvärd..

Samma dag som amatörradiomässan (21 april) fast med
början kl 15 håller SSA årsmöte på Clarion Collection Hotell Bolinder i Eskilstuna. Kallelse finns i senaste numret av
QTC.

Mills weekend

Aktiviteten med 7S75AA

12-13 maj är det dags för årets kvarndagar. Detta är en aktivitet där deltagarna kör radio från olika kvarnar och är alltså
inte en tävling. Detta startade i England och har succesivt
spridit sig till andra länder. VRK deltog redan för 3 år sedan
och i år liksom då sker aktiviteten hemma hos Anders,
SM5EFX som har en kvarn på tomten. Mer info på klubbmötet och i nästa nummer av eQRZ.

Krister, SM5KRI har den senaste tiden aktiverat jubileumssignalen från klubbstationen vid ett antal tillfällen.
I slutet av maj planerar SM5GMZ att köra test på CW med
signalen hemifrån och inbjuder andra intresserade att vara
med som operatörer.

SSAs portabeltest med Field Day
Söndag 20 maj går årets Portabeltest och planer finns att i
anslutning till denna aktivitet ordna en Field Day för intresserade.
Planer finns på att använda ett nybyggt utkikstorn som nyligen färdigställts på den s.k. ”Hälleskogsbrännan” som ligger
i det område som härjades av den stora skogsbranden 2014.
Vi har ännu inte kunnat rekognocera men räknar med att göra
det så snart snön försvunnit från skogsbilvägarna i området.
Om platsen skulle visa sig olämplig så är andra tips naturligtvis mycket välkomna. Det måste gå att sätta upp antenner
samt parkera ett antal bilar utan att andra aktiviteter störs.
Oavsett vilken plats vi till sist väljer så behöver vi vara
många som hjälps åt att fixa det praktiska. Det kommer också
att krävas en ganska stor mängd utrustning eftersom man ju
aldrig kan veta hur vädret blir. Några partytält att placera på
P-platsen är ett exempel.

Dags för antennarbete?
Med stundande vår och sommar kommer också tankar på
antennuppsättning o.dyl. Vad ska vi fixa vid klubben under
den här sommaren?
Vi har ju t.ex. ännu inte fått upp något för VHF och på
kortvågen skulle det nog behövas något bättre för 20 m bandet. Och så borde vi nog ordna med bättre och mer hållbar
installation av våra befintliga koaxialkablar.
Vad tycker Du?

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 5 april kl 19 - 23 SNT
NAC 6 m 12 april kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m 15 april SSB 16-17 SNT
SSA MT 80/40 m 15 april CW 17.15 - 18.15 SNT
VHF
NAC 144 MHz 3 april 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
7Q7EI Malawi 21 mars -3 april med 14 operatörer på 16010 m SSB/CW/RTTY
CT9/DL3KWF och CT0/DL3KWR Madeira t.o.m. 5 april
mest CW och WARC-band samt 60 m
XT2AW Burkina Faso t.o.m. 15 april på 160-10 m CW/SSB
+ Digi
8P6DR Barbados t.o.m. 29 april på 80-10 m CW/RTTY
3B8MM Mauritius (AF-049) t.o.m. 11 april på 40-10 m CW
+ Digi
Z68BG Kosovo t.o.m. 19 april på 80-17 m CW
3B7A Agalega & St Brandon 5-17 april (AF-015) med 8
operatörer och 7 stationer på 160-6 m CW/SSB/RTTY
Z66D Kosovo 15-22 april SSB/CW/RTTY/Ft8
E51BCP South Cook Is 15-20 april på 40-6 m
CW/SSB/FM/Digi
T2AR Tuvalu (OC-015) 8-15 april på HF + 6 och 2 m
SSB/CW/RTTY/JT65/FT8
T32AZ East Kiribati (OC-024) 17-24 april
T88FT och T88IH 17-25 april på 160-6 m
CW/SSB/JT65/JT9
H44R Solomon Is (OC-168) 22-25 april på 40-17 m
CW/SSB med 2 stationer
H40D Temotu 29 april ´3 maj (OC-179) på 40-10 m
CW/SSB
A52AEF, A52IVU och A52YL Bhutan 29 april – 5 maj på
80-6 m SSB/CW + Digi
OJ0W Market Reef 27 april – 4 maj mest CW och kanske
SSB.
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 2018
SK5AA leder troligtvis klubbtävlingen både på CW och
SSB men resultaten från marsomgången har ännu inte kommit. Dock var vi ovanligt få deltagare i mars så om vi inte
bättrar oss i april är risken stor att SK6AW går om oss.
Nya deltagare för SK5AA i MT blir nog SM5ILE, Thorsten
och SA5TAB, Richard. Vi önskar Er båda välkomna och
lycka till

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen startat om och hittills i år ligger SK5AA i
täten.
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK4DM

29578 p
19282 p
15003 p

215 tester
182 tester
57 tester

Ny broschyr om amatörradio
SSA tillhandahåller en nytryckt broschyr om amatörradio.
Den kan läsas på Sas hemsida: https://issuu.com/rivista_ab/docs/folder_webb?e=7806783/59463324 men kan
också rekvireras som trycksak från SSAs kansli.

Inkommande QSL-kort
VRKs QSL-väska finns nu i klubblokalen så att det är möjligt att avhämta kort varje torsdag då vi oftast 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. Nästa leverans kommer antagligen vid E-tunamässan 21
april.

Nyheter från PTS
SSA har fått PTS förslag till nya bestämmelser på remiss och
har också skickat ett remissvar. All dokumentation i ärendet
finns att läsa på SSAs hemsida. Av förslaget framgår bl.a. att
PTS avser öppna det s.k. 60 m bandet 5,3515–5,3665 kHz
med effekten 15 W e.i.r.p. Om detta blir verklighet är det givetvis positivt.
Mindre positivt är dock att man samtidigt föreslår en ändring
av högsta tillåtna effekten till 200 W pep inmatad effekt till
antennsystemet. Kommer detta månne att betyda att många
kommer att realisera ut sina slutsteg nu?
Kanske inte för det föreslås också att högre effekt ska få användas efter att särskild ansökan gjorts. Hur hög effekt står
det faktiskt inget om. Kan det kanske t.o.m. innebära att man
efter ansökan kommer att kunna använda högre effekt än
nu?! Kanske inte så dumt ändå för de som tycker om höga
effekter.
PTS bedömer att ändringen som mest berör 1500 av dagens
svenska amatörer.

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
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.

Tidigare medlemmar
10 personer som var medlemmar 2017 har ännu inte betalt
sin avgift för 2018. De berörda har den senaste tiden fått en
personlig påminnelse och vi hoppas givetvis att Ni vill bli
kvar som medlemmar.

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

