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.
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Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19

Räkkryssningen
Alla som anmält sig inom utsatt tid kunde delta i räkkryssningen den 16 augusti. 39 personer hade anmält sig.

Månadsmötet 13 sept
Septembermötet föredragshållare är Ulf Bjurman som också
var vår värd vid studiebesöket på företaget 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.

Månadsmötet i juni
Mötet i juni hölls hemma hos Kåre SM5GRD i Grillby. Kåre
visade upp sitt välfyllda radiorum och hade också arrangerat
in tipspromenad i fårhagen. Det bjöds även på grillkorv och
fika.
Tack Kåre för en trivsam kväll.

Klubbkvällarna
Nu när sommaren och semesterperioden är över borde vi väl
dra igång klubbkvällarna igen. Hör av Dig om Du har möjlighet att vara klubbvärd någon torsdag framöver. Just nu är listan helt tom!

SM5CS Silent key
Vår mångårige klubbmedlem, tillika hedersmedlem Stig,
SM5CS gick bort 27 juli. Stig skulle ha fyllt 94 år i september.
Stig var alltid och är för alltid ett föredöme vad gäller aktivitet och intresse att ta till sig nya tekniska landvinningar
inom amatörradiohobbyn. Han var alltid bland de första i
klubben att bli QRV när något nytt digitalt trafiksätt dök upp.
Han var också ett bevis för att man aldrig är för gammal för
att lära sig något nytt.
Vi saknar Dig redan Stig.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 21 augusti och 4 september. Bord reserverat och P-plats
finns på norra sidan av huset.

Kommande tester
Kortvåg:
SSA Portabeltest 19 aug kl 09-13 SNT
SCAG Sprint 27 aug kl 20-22 SNT

DX tips
V26NF Antigua 12-19 aug på 40,20.15.10 m QRP
CT9/OH2LZC Madeira 13-27 aug på 80-6 m
KH8/W5MJ Austral Is (OC114) 15-21 aug med 6 operatörer och 3 stationer på 40-6 m och kanske 80-160 m,
CW/SSB/RTTY/FT8
A35JLL Tonga 15 aug – 19 sept från flera olika öar på
40,20,15,10 m SSB
V31VP Belize 16-22 aug på 80-10 m SSB/RTTY bl.a. i
SARTG-testen på RTTY
Z6/IZ5YHD Kosovo 20-26 aug på 80-10 m SSB
C4II Cyprus (AS-120) 25-27 aug på 80-10 m CW/SSB/FT8
+ kanske 6 m
CE0Y/NP4G Easter Is 26-29 aug på 40-10 m CW/FT8
T88PB Palau (OC-009) 31 aug – 3 sept
EX0PL Kyrgyzstan 1-10 sept med 12 operatörer
TF/VE2DX Iceland 2-15 sept på 40-20 m samt kanske
80,15,10 m SSB/FT8
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.
Konditionerna under sommaren har ju inte varit mycket att
hurra för. Framförallt har öppningarna på de högre frekvensbanden varit mycket sällsynta. Men i t.ex. NAC-testen på 10
m i augusti kunde man köra flera Europeer på SSB och i
WAE-testen på CW kunde jag plocka ganska många W-stationer på 20 m. Så kanske går vi mot bättre tider.

SSAs Månadstester på 80 o 40 m 2018
Efter 7 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
22411 p
2. SK5AA
21428 p
3. SL5ZXR
5692 p
MT SSB
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK7CA

30238 p
30006 p
16810 p

Vi behöver vara fler som tävlar för VRK för att återta ledningen på CW och på SSB är SK6AW bara en hårsmån från
att passera oss. Du tävlar väl för SK5AA!
Resultaten från augusti är ännu inte klara men mycket tyder
på att vi nu passerats i klubbtävlingen av SK6AW på både
CW och SSB. Vi behöver alltså skärpa oss ordentligt under
resten av året och bli fler som tävlar för SK5AA i MT.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 7 månader och hittills i år ligger
SK5AA fortfarande på en klar tätplats.
1. SK5AA
52135 p
474 tester
2. SK3W
46112 p
139 tester
3. SK6AW
35228 p
361 tester
4. SK4DM
33722 p
146 tester
Tidigare låg SK6AW på 2:a plats men SK3W har under
sommaren gått om dem och närmar sig nu SK5AA. Vi bör

nog skärpa oss under höstens tester om dom inte ska gå om
oss också.
Sammanlagt 39 klubbar har hittills i år rapporterat in sina
testresultat till SSAs HF Cup.

Höstens amatörradiokurs
Amatörradiokursen startar 22-23 september och fortsätter
sedan 29-30 sept, 20-21 oktober, 10-11 november och avslutas med repetition och provtagning 24-25 november.
Kursledare även i år är Bosse, SM5CJW och Donald,
SM5ACQ och i år förstärker vi dessutom med Kai, SA5GRV.
Vi har gjort reklam för kursen i SSA-bulletinen och annons
kommer även i septembernumret av QTC. Dessutom finns information på Facebook och på DX Radio. I denna stund har 4
intresserade hört av sig så det finns plats för fler. Intresserade
bör snarast höra av sig via E-post till: sm5acq@gmail.com
Kurslitteratur kan inköpas via SSAs HamShop för 300 kr.
De som deltar i kursen förväntas vara medlemmar i VRK
och/eller ESA.

Nyckelringar med VRK-logga
Magnus, SA5MOG har erbjudit sig att fixa nyckelring med
VRK-logga till samtliga medlemmar. Den första leveransen
blir antagligen i samband med räkkryssningen och övriga kan
se fram emot att få sin ring t.ex. vid septembermötet. Ett utomordentligt initiativ.
Se bilden nedan.

Har Du börjat lära dig CW i sommar?
Min uppmaning i juninumret av eQRZ att använda sommaren till att lära sig CW har ännu inte gett något svar. Men
några har kanske ändå nappat på förslaget. Hör i så fall av dig
och berätta hur det gått.
Att avsätta 1 timme om dagen för att träna CW behöver ju
inte kräva mer än att man avstår från 1 timmes TV-tittande
eller Facebook användande per dag. En bra WEB-sida att använda är t.ex. www.sk4sq.net

Radiopejlorientering
17-18 aug SM i rävjakt på 80 m (Dag o Natt) i Södertälje
20 aug RPO P 13 på 2 m
27 aug RPO P14 på 80 m
2-8 sept VM i rävjakt i Sydkorea
15 sept RPO P15 på 80 m
Mer info om rävjakterna hittar du på: pejla.se

SSA-bulletinen
Höstens första bulletin sänds söndag 26 augusti. Förutom att
den kan avlyssnas på olika tider och frekvenser på kortvågen
och läsas på SSAs hemsida sänds den också på Västeråsrepeatern SK5RHQ söndagar kl 19 (145.775 MHz). Efter bulletinen följer i regel också klubbens s.k. lokaltrafiknät.
På kortvåg sänds SSA-bulletinen från SK2SSA i Kalix kl
0900 på 3674 kHz, från SK6SSA i Vegby kl 0930 på 3705
kHz och från SK3SSA i Bispgården kl 10.00 på 3750 kHz.
Saknar Du mottagare för att lyssna på kortvågsbulletinen kan
Du lyssna via WEB-mottagaren hos SK4KO i Mora.

SSAs Portabeltest 19 augusti
Hoppas några klubbmedlemmar kommer att delta i höstomgången av portabeltesten. Hittar Du inget annat lämpligt QTH
så föreslår jag utkikstornet uppe vid Hälleskogsbrännan där
7S75AA var QRV i maj. Det är ett jättebra QTH för portabelaktivitet med låg effekt. Men räkna med att Du måste bära
utrustningen ca 200 m från bilparkeringen. Desto enklare är
det att sätta upp antennen i utkikstornet.

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 när stugvärd finns.

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

