Andra med Västeråsanknytning som också deltog i SSAs
Portabeltest men från andra platser var SM5FUG, SM5DXR,
SM5S (SIC) och SM5FNU.
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Styrelsemöte kl 18 (hemma hos Kåre)
Klubbmöte kl 19 (hemma hos Kåre)

Månadsmötet 14 juni kl 19
Klubbmötet i juni hålls hemma hos Kåre SM5GRD strax utanför Grillby. Förutom själva mötet och sedvanligt fika, blir
det korvgrillning, samkväm, spontana aktiviteter och om vädret tillåter en liten tipspromenad.
Adressen är Villberga Edsta 5 i Grillby. De flesta navigeringsutrustningar hittar adressen och söker man på
www.hitta.se så får man en rättvisande kartbild. Om du trots
detta inte hittar kan du slå en signal till Kåre 0705716037 eller
ropa på 145.550 MHz så får du hjälp att hitta fram. Samåkning rekommenderas. Välkomna.

Klubbkvällarna
Aktiviteten med klubbkvällar har avstannat pga svårighet att
hitta villiga värdar. Men vi gör väl ett nytt försök igen till hösten.

Höstens möten
Höstens första möte blir troligtvis torsdag 13 september. Om
vi av någon anledning får anledning att kalla till möte tidigare
så kommer naturligtvis ett utskick till Er alla.

Kvarndagen
Årets kvarndag ägnades helt åt antennarbeten hemma hos
Anders -EFX. Vi var ett litet men tappert gäng som tillsammans lyckades montera Anders Logperiodare och resa masten
på berget bakom huset. Det ska bli intressant att höra om vilka
resultat han uppnår med denna antenn.

SSAs portabeltest och VRKs Field Day
Söndag 20 maj gick årets Portabeltest och vi hade i år slagit
ihop deltagandet i portabeltesten med klubbens Field Day.
Allt ägde rum i den s.k. Hälleskogsbrännan där Länsstyrelsen
byggt en stor informationsplats och ett utkikstorn.
Tyvärr visade det sig i sista stund att Länsstyrelsen samma
dag och på samma plats arrangerade Hälleskogsbrännans Dag
så vi var långt ifrån ensamma i den brandhärjade skogen.
Det är osäkert hur många radioamatörer och klubbmedlemmar som kom på besök men själva Portabeltesten fungerade i
varje fall bra och vi körde 43 QSO med Anders -EFXs
Elecraft K2 som var inställd på 3,8 W uteffekt. Antenner sattes upp dagen innan av -KRI, -FQQ och -ACQ och bestod av
dubbeldipoler för 80/40 m som hängdes upp i utkikstornet.
Radiomiljön var otroligt tyst och vi lyckades t.o.m. höra och
köra SM2CEW mitt på dagen på 80 m förutom svenskar,
norrmän och finnar. Ska bli intressant att se vilken placering
vi får när resultatlistan blir klar. Vi använde signalen
7S75AA/P.
Eftersom antenner redan fanns på plats passade Krister -KRI
på att också köra lite i den spanska test som samtidigt pågick.

HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 12 juni och 26 juni. Bord reserverat och P-plats finns på
norra sidan av huset.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 7 juni kl 19 - 23 SNT
NAC 6 m 14 juni kl 19-23 SNT
SSA MT 80/40 m 17 juni SSB 16-17 SNT
SSA MT 80/40 m 17 juni CW 17.15 - 18.15 SNT
SCAG Straight Key Day (SKD) 23 juni kl 10-24 SNT
VHF
NAC 144 MHz 5 juni kl 19-23 SNT
NAC 144 MHz 12 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
S9ZZ Sao Tome & Principe 1-9 juni (AF-023) på 40-6 m
Mest B/RTTY/FT( och en del CW
OG0C Åland 2-6 juni på 80-2 m CW/SSB/FT8
9X2AW Rwanda 5-24 juni på kortvåg + 6 m
CW/SSB/RTTY/FT8
VP9/WA4PGM Bermuda 6-16 juni (NA-005) på 160-6 m
mest CW
TE6DX Costa Rica 7-11 juni (NA-155) p 160-6 m
CW/SSB/RTTY/FT8 + satellit
VP5/W9DR Turks & Caicos 13-25 juni på 6 m (50.115)
CW/SSB med 1 kW och 5 element yagi
KH8/WJ2O American Samoa 13-17 juni på 40-15 m CW
H44XG Solomon Is 21-27 juni (OC-047) på 40-10 m mest
CW samt en del FT8
V6J Micronesia 29 juni 2 juli (OC-253) på kortvågsbandenmed en grupp JA-hams.
3W9NH Vietnam 14-18 juni på kortvågsbanden och kanske
6 m CW/FT8
OJ0Y Market Reef 27-29 juni (EU-053) på kortvågsbanden.
KH1/KH7Z Baker & Howland Is 27 juni – 7 juli på 160-6
m CW/SSB/Digi
Konditionerna är fortsatt ”skrala” men ibland kommer tillfälliga öppningar så det gäller att lyssna mycket och bevaka
sitt favorit DX-cluster. Det skadar nog inte heller att ropa CQ
en stund då och då.
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.

Sommarkonditioner på 6 m
Du bevakar väl 6 m bandet nu under sommaren. Plötsliga
öppningar mot Europa är mycket vanliga. På CW ligger de
flesta mellan 50.080 - 50.100 MHz. Om motstationen hörs bra
hör dom nog också dig även om Du endast har en enkel antenn, Har Du en riktig 6 m antenn går det säkert att höra/köra
DX också.

Själv ar jag kört 34 länder med olika varianter av enkla trådantenner och mindre än 100 watt. Prova Du också!

åren. Liksom nu senast kommer kursen troligtvis att pågå 5
hela veckoslut. Intresserade får gärna anmäla sig redan nu. Vi
återkommer under hösten med aktuella datum.

SSAs Månadstester på 80 o 40 m 2018
Efter 5 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
18411 p
2. SK5AA
17184 p
3. SL5ZXR
5201 p
MT SSB
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK7CA

25158 p
23008 p
12098 p

Vi behöver vara fler som tävlar för VRK för att återta ledningen på CW och vi bör nog verkligen kämpa för att behålla
ledningen på SSB.
I maj tävlade följande för SK5AA i MT: SM5GRD,
SM5DXR, SM5S (SIC), SM5ACQ, SM5LSM. Vi måste bli
fler!
Hoppas många från VRK deltar under sommarens tester

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 5 månader och hittills i år ligger
SK5AA på en klar tätplats.
1. SK5AA
42658 p
349 tester
2. SK6AW
27015 p
272 tester
3. SK4DM
24229 p
98 tester
Sammanlagt 38 klubbar har hittills i år rapporterat in sina
testresultat till SSAs HF Cup.

VRK på 100,5 MHz P4
Onsdag 30 maj blev jag intervjuad i Radio Västmanland i
direktsändning sent på eftermiddagen. Det var deras reporter
Michael Gawell som kommit att tänka på radioklubben i samband med veckans programserie om den svenska krisberedskapen och undrade om möjligen amatörradio var en resurs
som kunde komma till nytta i en krissituation.
Vi fick 5-6 minuter i direktsändning och jag hoppas att jag
lyckades göra ett positivt intryck

Hjälp med antennarbete
Sedan i vintras har jag ett konstigt glapp i matningen till min
3 el beam för 10/15/20 m. Det som hänt/händer är plötsligt
mycket hög stående våg. Vad som är orsaken är oklart men
problemet sitter antagligen i matningen.
Själv törs jag numera inte klättra upp i masten så jag efterlyser någon kunnig, orädd och inte alltför tung person som
kan hjälpa mig någon gång under sommaren. Masten står på
radhustaket och är en 4,5 m fackverksmast (gott och väl klättringsbar) och antennen sitter på ett topprör och kan nås från
masttoppen. Troligtvis räcker det med att plocka ner drivelementet så att man kan undersöka alla anslutningar, åtgärda ev.
felaktigheter och därefter sätta upp det igen. Vem känner för
att hjälpa mig med detta?

Höstens amatörradiokurs
Precis som förra hösten räknar vi med att genomföra en amatörradiokurs i klubbens regi. -CJW och -ACQ ställer nog upp
och vi hoppas i år också kunna engagera Kai, SA5GRV som
utbildare. Kai har ett förflutet som lärare och kan mycket om
radio och elektronik.
I år tycker jag att vi ska satsa lite extra på reklam för kursen
och även försöka komma igång lite tidigare än de senaste

Lär dig CW i sommar
Då och då hör man någon säga att dom gärna skulle vilja
kunna lite CW. Varför inte ägna sommaren åt att förverkliga
den drömmen. På Internet finns flera hemsidor som är mycket
användbara för Dig som vill sätta igång.
Kolla t.ex. in: www.sk4sq.net
Följ de instruktioner som ges och tänk på att det inte finns
några genvägar. Lyssna och skriv och efter några dagar kommer Du att märka att det fungerar. Innan Du kan så mycket
CW att Du kan använda dina kunskaper i praktiken, kommer
däremot troligtvis att kräva några månaders träning. Men ge
inte upp. Bestäm dig för att träna minst 1 timme om dagen.
Skippa något onödigt TV program, FaceBook e.dyl som Du
antagligen offrar mycket mer än 1 timme per dag på.
På hemsidan hittar Du all information Du behöver. När Du
kommit så långt att det är dags att börja träna sändning får Du
gärna höra av dig. Kanske kan vi då sammanföra dig med
andra som liksom Du kommit en bit på väg så att Ni kan träna
tillsammans.
Du som redan lärt Dig CW men behöver öka på din förmåga hittar också en massa bra sidor på Internet. Googla så
hittar Du säkert något som passar dig. Om Du har utrustning
för att köra 80 m CW kan Du lyssna in på det s.k. SAX-nätet
som drivs i regi av SOCWA Scandinavian Open CW Activity och som man hittar på 3535-3540 kHz så gott som dagligen. Man ropar CQ SAX och väntar på svar eller anropar
någon annan som just ropat CQ SAX. Eller börja med att
lyssna på andras QSO. De flesta sänder i ganska långsam
takt och blir mycket glada om Du anropar dom. Hemsidan
heter: http://www.socwa.se/

Inkommande QSL-kort
VRKs QSL-väska finns i klubblokalen så att det är möjligt
att avhämta kort varje torsdag då vi har ”klubbvärd” som håller öppet. Kolla i kalendern på hemsidan.

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.

VRK 75 år 2018

