snarast till sm5acq@gmail.com eller via SMS till 0703998107.
Deltagare bör inköpa kurslitteraturen från SSAs Ham Shop
i god tid före kursstarten. Pris 300 kr för kurspekatet som
består av 3 böcker.
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Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19

Månadsmötet 13 sept
Septembermötet föredragshållare är Ulf Bjurman som också
var vår värd vid studiebesöket på företaget Delta förra hösten.
Ulf kommer att huvudsakligen tala om Elsäkerhet som en
uppföljare till vårt studiebesök.
Men vi inleder som vanligt kvällen med att diskutera aktuella klubbangelägenheter.

Sänkt effektgräns från 1 november
Tidigare i år trodde vi att PTS dragit tillbaka sitt beslut om
sänkt effektgräns men vid ett möte med SSA nyligen dök
detta upp igen och nu verkar det bli verklighet. Det innebär
att högsta tillåtna effekten för amatörradio blir 200 Watt.
Läs mer om detta på SSAs hemsida. SSA uppmanar alla
som anser sig ha behov av att använda högre effekt att ansöka om specialtillstånd. Frågan är dock vilka argument som
kan anses godtagbara men också hur hög effekt man kan ansöka om. Kan man tänka sig att någon t.ex. ansöker om 5
kW eller mer?
Hur ser man på detta i övriga EU-länder? Är liknande på
gång även där eller är det bara svenska PTS som driver
denna fråga.
Slutstegen blir nog inte så attraktiva när detta införts. Men
man kan ju å andra sidan fråga sig hur kontrollen ska gå till
när det är åratal sedan några kontroller över huvud taget
gjordes.

Räkkryssningen
Totalt 36 medlemmar och/eller närstående deltog i rökkryssningen med Tor den 16 september. Vädret var fint och
räkorna god och alla tycktes trivas.
Under kvällen fick samtliga emotta sitt exemplar av nyckelbrickan med VRK-Logga på. Ni andra kan hämta Er nyckelbricka på något av höstens möten. Hur de som inte brukar
besöka mötena ska få sin nyckelbricka kommer att beslutas
längre fram.

Månadsmötet i oktober
På månadsmötet i oktober får vi besök av Lennart Weirell
från Aros DXare som talar om DX-ing under rubriken ”Ett
illustrerat radioprogram om DX-ing m.m.”

Klubbkvällarna
Nu när sommaren är över försöker vi på nytt dra igång aktiviteten med klubbkvällar. 30 augusti var Krister -KRI klubbvärd. Allteftersom fler klubbvärdar anmäler sig kommer
dessa att redovisas på hemsidan. Hör av Dig om Du har möjlighet att vara klubbvärd någon torsdag framöver.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 4 september, 18 september och 2 oktober. Bord reserverat
och P-plats finns på norra sidan av huset.

Amatörradiokursen
Amatörradiokursen startar veckoslutet 22-23 september.
Den fortsätter sedan 29-30 september, 20-21 oktober, 10-11
november och 24-25 november. Varje gång kl 08.30 – 16.30
Kursledare är Bosse, SM5CJW, Kai, SA5GRV och Donald, SM5ACQ.
Deltagarna förväntas erlägga medlemsavgift i VRK före
kursstarten. Avgiften är 200 kr och betalas på vanligt sätt till
Plusgiro 381501-6
Under kursen bjuder klubben på fika f.m. och e.m.
Preliminärt kursschema kommer att distribueras till alla
som visat intresse. Du som ännu inte anmält dig bör göra det

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 6 sept kl 19-23 SNT
WAE-testen SSB 8-9 September
NAC 50 MHz 13 sept kl 19-23 SNT
SAC-testen CW 15-16 sept kl 14 – 14 SNT
SSA MT CW 16 sept kl 16-17 SNT
SSA MT SSB 16 sept kl 17.15-18.15 SNT
CQ WW RTTY 29-30 sept
VHF:
NAC 144 MHz 4 sept kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 11 sept 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
A35JLL Tonga t.o.m. 19 sept från flera olika öar på
40,20,15,10 m SSB
EX0PL Kyrgyzstan 1-10 sept med 12 operatörer
J68HZ St Lucia (NA-108) t.o.m. 17 sept på 160-2 m
SSB/CW/RTTY
A5A Bhutan 4-14 sept på 40-6 m CW/SSB/FT8
TF/VE2DX Iceland 2-15 sept på 40-20 m samt kanske
80,15,10 m SSB/FT8
3B8/PA3HGT Mauritius 4-24 sept på 40,20,10 m mest SSB
samt en del CW och digi.
7Q7ELA Malawi 17-26 sept mest CW
3W9JK Vietnam 15-27 sept (AS-162) på 20-6 m SSB
3DA0AO Swatini (tidigare Swaziland) 16-28 sept på 80-10
m CW/RTTY/FT8 samt en del SSB
ZD9CW Tristan da Cunha 20 sept – 22 okt på 40-15 m samt
kanske 80 m, mest CW/RTTY samt en del SSB.
TO6OK Mayotte 21 sept – 6 okt (AF-027) med 7 operatörer
på 160-10 m CW/SSB/RTTY/FT8
T32AH East Kiribati 12 sept – 1 okt (OC-024) på 80-10 m
SSB/FT8/RTTY

VK9XT Christmas I 29 sept – 6 okt (OC-002) på 160-10 m
CW/SSB/Digi (kanske FT8)
KH0/KW2X Mariana Is 12-18 sept (OC-086) på 40-10 m
CW/SSB/RTTY
PJ7/K5SL Sint Maarten 8-15 sept på 40-17 m CW/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
Efter 8 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

26715 p
24062 p
6472 p

MT SSB
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

34296 p
33876 p
19866 p

509 tester
168 tester
162 tester
372 tester

SK6AW har nu sjunkit till 3:e plats och nu är det främst
SK3W som utmanar SK5AA. Vi bör nog skärpa oss under
t.ex. SAC-testerna om dom inte ska gå om oss. CW-delen av
SAC går ju nu i september och SSB-delen i oktober. I CWdelen 15-16 september planerar SM5KRI att köra från klubbstationen och han vill säkert att fler operatörer deltar..

VM i RPO pågår
Det svenska teamet reste häromdagen till VM i Sydkorea.
Flera VRKare igår. Vi håller tummarna för att de ska uppnå
fina placeringar och komma hem med många medaljer. Det
svenska laget består av: Henrik Lindell, SM5FUG, SM5CJW,
SM5DIY,SA5MOG, SM5KMU, Gunnar Svensson och
SM0GNS. Totalt deltar 300 jägare från 28 olika länder.

Radiopejlorientering
2-8 sept VM i rävjakt i Sydkorea
15 sept k 10 RPO P15 på 80 m Ramnäs
22 sept kl 10 RPO P16 Foxoring Tillberga
29 spt kl 10 RPO P17 (KM) på 144 MHz
6 oktober kl 10 RPO P18 80 m Frösåker
Mer info om rävjakterna hittar du på: pejla.se

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.
Detta gäller givetvis endast de som är medlemmar i SSA och
bosatta i Västerås.

Får Du eQRZ i brevlådan?

Nu har HF Cupen pågått 8 månader och hittills i år ligger
SK5AA fortfarande på en klar tätplats.
55235 p
49987 p
36466 p
36339 p

Inkommande QSL-kort

Säkert finns det något Du saknar i eQRZ. Jag skriver ju om
det som ligger mej närmast intressemässigt som t.ex. tester
och DX men det innebär självklart INTE att även andra intresseområden inom amatörradion är värt att publicera. Ge
mig gärna några tips så får vi se vad som går att förverkliga.

SSAs HF Cup 2018

SK5AA
SK3W
SK4DM
SK6AW

Magnus, SA5MOG har fixat nyckelringar med VRK-logga
till samtliga medlemmar. Den första leveransen gjordes i
samband med räkkryssningen och övriga kan se fram emot att
få sin ring t.ex. vid septembermötet eller senare. Ett utomordentligt initiativ. Se bilden i förra numret av eQRZ.

Vad saknar Du i eQRZ?

Vi behöver vara fler som tävlar för VRK för att återta ledningen på både CW och SSB. Du tävlar väl för SK5AA!
Vi behöver skärpa oss ordentligt under resten av året och bli
fler som tävlar för SK5AA i MT så att vi förhoppningsvis
säkrar en seger vid årets slut. Nu senast i augusti tävlade följande för SK5AA: SF5O (EOS), SM5ACQ, SE5L (ALJ),
SM5EFX, SM5LSM och SA5TAB.

1.
2.
3.
4.

Nyckelringar med VRK-logga

Tillhör Du dem som får eQRZ med posten? Om Du meddelar oss en fungerande E-postadress kan Du istället få den som
E-post och klubben kan därigenom spara in portot. Dessutom
blir Du då delaktig i alla extrameddelanden som endast sänds
som E-mail.

Är Du QRV på något digitalt trafikätt?
Sedan klubbens nestor på digitala trafiksätt SM5CS lämnat
oss undrar m hur det nu står till med aktiviteten? Det skulle
vara kul att få skriva några rader eQRZ om detta. Hör gärna
av dig och berätta om just din aktivitet, vilka trafiksätt du provat, hur många länder du kört, vilken utrustning du använder
osv. Det kan säkert sporra fler att bli aktiva.

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

