Som tidigare meddelats skippar vi klubbmötet i maj därför
att det finns så många andra tillfällen att träffas för att prata
radio och umgås den här månaden. Läs vidare.

På P-platsen går det säkert att placera några husbilar eller
husvagnar förutom alla personbilar. Vi bör dock beakta att vi
INTE hyrt platsen så andra spontanbesökare måste också få
plats att parkera och besöka platsen.
Själva portabeltesten pågår kl 09-13 SNT 20 maj, men
VRKs Field Day kommer naturligtvis att pågå hela dagen och
innehålla många fler aktiviteter än själva portabeltesten. I
SSAs portabeltest handlar det om att kontakta så många skandinaviska stationer som möjligt på 80/40 m CW/SSB 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 i reglerna.
Eftersom man under själva testen lyssnar efter mycket svaga
signaler är det INTE lämpligt att någon samtidigt sänder på
40/80 m från samma plats.
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.
Ragge planerar t.ex. att ta med sin WV Buss med tillhörande
radioutrustning

Klubbkvällarna

Vägbeskrivning till Hälleskogsbrännan.

Klubbkvällarna fortsätter med varierande antal besökare.
Klubbvärd 3 maj är Janne, SM5FUG, Fler klubbvärdar behövs. 10 maj Kristi Himmelfärdsdag och inget klubbmöte
men 17 maj, 24 maj och 31 maj försöker vi hålla öppet. Passa
på att besöka klubben någon torsdag och hör av dig om Du
kan ställa upp som klubbvärd..

GPS: WGS84 DD (lat, long) N59.91256, E16.14990

Kvarndag, Mills on the Air, 12 maj 2018

https://naturkartan.se/sv/vastmanland/halleskogsbrannan/
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Klubbmöte hemma hos Kåre, SM5GRD i
Grillby. Mer info i nästa eQRZ.

Månadsmötet i april
Kvällens föredragshållare var Johan Thid som berättade om
DMR – Digital Mobile Radio.

Inget klubbmöte i maj

Hela dagen kör vi radio från kvarnen hemma hos Anders
SM5EFX. Vi använder kanske 7S75AA.
Program
9.00 - 10.00 Kaffe, bulle och mingel
10.00 - 14.00 Uppsättning av 7 elements logperiodare
14.00 SOS (smör, ost och sill) + lite till
Övrigt
Visning av kvarnen med kvarnmaskineri
Titta på bävergnag
Missa inte uppsättningen av Anders stora Logperiodare för
10 – 30 MHz. Den är sevärd och din hjälp är säkert välkommen.
Adressen till kvarnen är Färnebo Västerby 140, Västerfärnebo. För karta och GPS-position, se evenemangskalendern
på sk5aa.se.
Avståndet från Västerås är ca 50 km, samåkning rekommenderas. Kontakta Anders SM5EFX om hjälp med att arrangera samåkning behövs.

Från Västerås till Salbohed ca 40 km, Från Salbohed till
Hälleskogsbrännan 17,5 km, följ Väg 256. Avfart från väg
256 ca 9,5 km från Salbohed, efter Västerby. Följ skyltning,
framme efter ca 8 km.

Vem har tillgång till eller kan i förväg klippa till lämpliga
antenner för Portabeltesten? Antenntråd och koaxialkabel
finns att tillgå. Vilka har möjlighet att delta i antennuppsättning dagen innan (lördag 19 maj)?
Aktuella frekvenser i portabeltesten är: på CW 3525-3575
och 7010-7040 kHz och på SSB 3600-3670 kHz och 70607130 kHz.

Hälleskogsbrännan – Ett naturreservat
Tänk på att Hälleskogsbrännan är ett naturreservat vilket
bl.a. betyder att det INTE är tillåtet att göra vad som helst.
Det är t.ex. förbjudet att köra bil och andra fordon i naturen.
Eftersom en stor mängd brandskadade träd står kvar bör
man också iaktta stor försiktighet, speciellt om det blåser då
risken finns att brandskadade träd faller omkull.
Vi bör också vara noga med att endast grilla på de iordningställda grillplatserna och naturligtvis inte lämna något
skräp efter oss och visa hänsyn mot andra besökare.

Aktiviteten med 7S75AA
SSAs portabeltest med Field Day 20 maj
Söndag 20 maj går årets Portabeltest och tanken är att samlas
på den nybyggda besöksplatsen i skogsområdet Hälleskogsbrännan som är det område som härjades av den stora skogsbranden 2014.
På platsen finns att nybyggt utkikstorn i trä samt ett besökscentrum med läktare, grillplatser, toaletter o.dyl. Ganska gott
om P-platser finns också.
Det bör vara möjligt att sätta upp dipolantenner av typen Inverted V i tornet och att upprätta en stationsplats i närheten.

26-27 maj planerar SM5GMZ att köra test på CW med
signalen 7S75AA hemifrån och inbjuder andra intresserade
att vara med som operatörer. Kontakta Pepe om Du är intresserad.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 15 maj, 29 maj och 12 juni. Bord reserverat och P-plats
finns på norra sidan av huset.

Antennarbeten vid klubblokalen
-IZS och –WFD har gjort de första rekognoseringarna inför
uppsättande av antenner för 2 m och 70 cm. Exakt vad som
sätts upp kommer att beslutas inom kort liksom när arbetet
kan utföras.

Klubbstationens headset
Janne, -FQQ håller på att åtgärda glappet i klubbens headset. När Du läser detta är det kanske redan klart.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 3 maj kl 19 - 23 SNT
NAC 6 m 10 maj kl 19-23 SNT
SL-testen 12 maj CW kl 14-15 SNT, SSB kl 15.15-16.15
SNT
SSA MT 80/40 m 13 maj CW 16-17 SNT
SSA MT 80/40 m 13 maj SSB 17.15 - 18.15 SNT
SSA Portabeltest 20 maj kl 09-13 SNT
CQ WW WPX på CW 25-27 maj
SCAG Sprint 28 maj kl 20-22 SNT
VHF
NAC 144 MHz 1 maj kl 19-23 SNT
NAC 144 MHz 5 juni 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 extrainformation
via E-post. Hör av dig om Du också vill ta del av dessa
utskick.

DX tips
H40D Temotu t.o.m. 3 maj (OC-179) på 40-10 m CW/SSB
A52AEF, A52IVU och A52YL Bhutan t.o.m. 5 maj på 806 m SSB/CW + Digi
OJ0W Market Reef t.o.m. 4 maj mest CW och kanske SSB.
6Y5IDX Jamaica (NA-097) t.o.m. 7 maj på 80-10 m
CW/SSB/FT8
C8T Mozambique 2-15 maj på 160-6 m CW/SSB/Digi
3F6IC Panama 4-6 maj (NA-071) med 6 operatörer på 8010 m SSB/Digi + 60 m (5357 kHz) 22.30-23.59z
C98RRC Mozambique 5-9 maj (AF-066) på 40-10 m
CW/SSB/Digi
OH0KA Åland 6-11 maj (EU-002) Alla band inkl 60 m
CW/FT8
E51KMR South Cook Is 8-11 maj (OC-013) mest på SSB
VK9LI Lord Howe I 11-18 maj (OC-004) på 160-17 m
CW/SSB/FT8
3B9RUN Rodrigues I 11-16 maj på 80-10 m SSB/FT8
JW8DW Svalbard 26-29 maj alla band CW/SSB
Sommarkonditionerna börjar nu märkas tydligt bl.a. genom
att t.ex. 20 m bandet ofta är öppet även efter mörkrets inbrott.
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
Efter 4 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
14765 p
2. SK5AA
14454 p
3. SK7CA
4684 p

MT SSB
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK7CA

22550 p
20214 p
11318 p

Vi behöver alltså lägga på ett kol för att återta ledningen på
CW och vi bör nog verkligen kämpa för att behålla ledningen
på SSB.
I april tävlade följande för SK5AA i MT: SF5O (EOS),
SM5S (SIC). SE5L (ALJ), SM5DXR, SM5ACQ, SM5LSM,
SM5DYC, SM5MRQ och SA5TAB.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 4 månader och hittills i år ligger
SK5AA på en klar tätplats.
1. SK5AA
36096 p
285 tester
2. SK6AW
22637 p
229 tester
3. SK4DM
19493 p
84 tester
Sammanlagt 17 medlemmar har hittills i år bidragit till vår
1:a plats

Försäljningen på E-tunamässan
Klubbens försäljning på E-tunamässan gav i år ca 9000 kr
varav ungefär hälften såldes vid klubbens eget bord och andra
hälften utgjordes av donation från SM5BYN:s dödsbo som
såldes av Lasse, SM5HSE. Ett mycket bra resultat alltså.
Många klubbmedlemmar besökte mässan och många turades om att bemanna klubbens försäljningsbord. Tack alla ni
som hjälpte till eller skänkte prylar till försäljningen.
På SSAs hemsida finns en kort video från mässan. Kika under rubriken SSA Play.

Inkommande QSL-kort
VRKs QSL-väska finns i klubblokalen så att det är möjligt
att avhämta kort varje torsdag då vi oftast har ”klubbvärd”
som håller öppet.
Nya kort kom i samband med E-tunamässan och kan nu
hämtas på klubben.

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.

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