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Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19
Julbord ?

Månadsmötet 8 nov
Månadens mötesprogram handlar om Raspberry Pi med
några exempel på amatörradiotillämpningar. Föredragshållare är Magnus, SA5MOG. Det blir säkert intressant.
Som vanligt inleder vi med att ta upp aktuella klubbangelägenheter, t.ex. ska en valberedning inför årsmötet 2019 utses
och nästa års medlemsavgift fastställas. Styrelsen kommer
nog att föreslå oförändrad avgift.
Ta gärna med någon intresserad kompis.

Månadsmötet i oktober
I oktober besöktes vi av Lennart Weirell från Aros DXklubb som talade om DX-ing under rubriken ”Ett illustrerat
radioprogram om DX-ing”.

Årets julbord ?
Förhoppningarna om att kunna ha julbord ute på Björnögården gick tyvärr inte som vi tänkt. Orsaken är att dom i år
INTE kommer att servera några julbord. Jörn, SM5IFO har
åtagit sig uppdraget att hitta något annat som kan passa oss.
Har Du något bra uppslag så hör av Dig till Jörn utifall att
han ännu inte lyckats. Tfn 021-131122 eller E-post:
sm5ifo@gmail.com

Klubbkvällarna
Nu när sommaren är över försöker vi på nytt dra igång aktiviteten med klubbkvällar. 25 oktober var Jörn, SM5IFO
klubbvärd.
Vilka kan ställa upp 1 november, 15 november etc.? Hör av
Dig så att Du blir inskriven i kalendern på hemsidan.

HAM luncherna
HAM-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som vanligt varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella dagar 13 november och 27 november. Bord reserverat och Pplats finns på norra sidan av huset.

Amatörradiokursen
Amatörradiokursen fortsätter med 5 deltagare. Kursledare
är Bosse, SM5CJW, Kai, SA5GRV och Donald, SM5ACQ.
Nu återstår 2 kurshelger, 10-11 november och 24-25 november. Håll tummarna att provtagningen den 25 november leder till några nya signaler.

Nytt amatörband 1 nov 2018
I och med att de nya bestämmelserna träder ikraft 1 november får vi ett nytt amatörband, 60 m bandet, som blir ett intressant mellanting till 40 och 80 m. Det är ett smalt litet
band, 5,3515 – 5,366 MHz med max tillåten effekt 15 W
e.i.r.p. Precis som på de flesta andra band kör man CW på

nedra delen (5,3515 – 5,354 MHz) SSB högre upp (5,354 –
5,366 MHz) med USB. FT8 verkar vara det som körs mest
på 60 m och här gäller 5,3570 – 5.3595 MHz.
Eftersom bandet är litet gäller att vi respekterar effektgränsen 15 W om mer än en av oss samtidigt ska kunna använda
bandet. Läs på vad som gäller innan Du börjar använda bandet. Börja gärna med att lyssna på trafiken.
Samtidigt som vi fått ett nytt amatörband träder också den
nya generella effektgränsen ikraft som innebär att man
måste ha särskilt tillstånd för att sända med mer än 200 W
på övriga band. De flesta som sökt sådant tillstånd rapporteras redan ha fått det beviljat, dvs max 1 kW.
I specialtillståndet finns en intressant passus: ”Tillståndshavaren får tåla skadlig störning och får inte orsaka skadlig
störning på amatörradioanvändning som är undantagen från
tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter”. Vad detta betyder i
praktiken får väl framtiden utvisa.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 1 nov kl 19-23 SNT
NAC 50 MHz 8 nov kl 19-23 SNT
SL-testen 10 nov CW kl 13-14 och SSB kl 14.15-15.15
SSA MT CW 18 nov kl 15-16 SNT
SSA MT SSB 18 nov kl 16.15-17.15 SNT
SCAG Sprint 80 m CW 26 nov kl 19ä21 SNT
CQ WW CW 24-25 oktober
VHF:
NAC 144 MHz 6 nov kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 13 nov kl 19-23 SNT
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
V47JA St Kitts & Nevis t.o.m. 6 nov på 160-6 m SSB/FT8
5H3MB Tanzania t.o.m. 28 nov med trebands yagi mot
Europa
Z23MD Zimbabwe t.o.m. 6 nov med 8 operatörer på
CW/SSB/RTTY och har redan hörts vid många tillfällen.
FG/SM7RYR Guadeloupe (NA-102) t.o.m. 11 nov på 20 m
CW med 100 w och en vertikal.
E44WE Palestine t.o.m. 11 nov på 20-15-15 m och kanske
160. Mest SSB + lite RTTY och kanske FT8. Har också redan
hörts.
VP9KF Bermuda t.o.m. 14 nov på 160-10 m CW
4S7KKG Sri Lanka (AS-003) t.o.m. 30 nov mest CW och
Digi. Stannar nog ända t.o.m. 1 april 2019
5R8UP Madagascar (AF-013) på 40-10 m morgon och
kväll och kanske 80 m CW/SSB
VK9CH Cocos Keeling 6-9 nov på 160-6 m CW/Digi (inkl
FT8)
A35EU Tonga 16-27 nov på 160-10 m CW/SSB/RTTY och
lite FT8 med fokus mot Europa.
EP6RRC Iran (AS-189) 17-23 nov med 8 operatörer och 3
stationer på 160-10 m CW/SSB/FT8
ZV9D Vietnam 18 nov – 2 dec på 40-10 m och kanske 80.
4W/DS3EXX East Timor (OC-148) 25 nov - 2 dec
4W/HL1AHS East Timor 26 nov – 3 dec SSB/CW/FT8
Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/ via
menyvalet ”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

Inkommande QSL-kort

Efter 10 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

31291 p
30364 p
7864 p

MT SSB
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

43692 p
42904 p
23758 p

VRKs QSL-väska finns oftast 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.
Troligtvis får vi en ny QSL-sändning via någon som besöker
radiomässan i Norrköping 6 oktober.

Utgående QSL-kort via SSA

SK6AW har gått om oss igen på SSB och på CW ligger vi
också efter. Men om vi anstränger oss i november och december finns fortfarande chansen att ta hem totalsegern. Tävlade
för klubben i oktobers MT gjorde SM5GRD, SM5DXR,
SM5FUG, SM5ACQ, SF5O (EOS), SE5L (ALJ), 7S75AA
(FUG), SM5EFX, SM5MRQ och SA5TAB.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 10 månader och hittills i år ligger
SK5AA fortfarande på en klar tätplats och har stadigt ökat
vårt försprång den senaste tiden.
1.
2.
3.
4.

SK5AA
SK3W
SK6AW
SK4DM

78784 p
62080 p
48580 p
44430 p

660 tester
228 tester
468 tester
190 tester

Vi som brukar tävla för klubben har varit mycket flitiga på
sistone och hoppas att det håller i sig året ut.
Individuellt är läget följande:
3) SM5SIC
23075 p
9) SM5ALJ
12539 p
13) SM5DXR 9418 p
16) SM5ACQ 7679 p
32) SM0EOS
4420 p
33) SM5EFX
4413 p
35) SM5FUG 3864 p
51) SM5FQQ
2144 p
Hela listan finns på: http://ssa.se/hfcup/

Lyssning på amatörradio satelliter
Har Du provat på att lyssna på och kanske t.o.m. sända mot
någon av alla amatörradiosatelliter som finns att välja på?
Skicka gärna ett litet E-postmeddelande och berätta i så fall.
Det vore ju kul om fler kunde bli aktiva på denna fantastiska
variant av amatörradio.

Vår funktionär för utgående QSL-kort Lennart, SM5ENX
skickar in dina QSL till SSA utan kostnad. QSL-avgiften till
SSA måste Du dock själv stå för. Läs mer på SSAs hemsida
hur korten ska vara sorterade eller fråga Lennart på nästa
klubbmöte.
Kostnaden till SSA per kort är f.n. 30 öre och Du betalar
antingen genom att klistra på ett QSL-märke som kan köpas
från SSAs Ham Shop eller betala avgiften till SSAs Plusgiro
52277-1 och bifoga betal.info tillsammans med korten.

Får Du eQRZ med vanlig post?
Tillhör Du de få som fortfarande 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 de extrameddelanden som
endast sänds som E-mail.

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 2019 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
Årsavgiften ska betalas senast 31 januari men det går givetvis bra att betala redan nu.
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.

QRS-nät på 80 m
Har Du provat att ropa in på QRS-nätet på 80 m CW som
jag skrev om i förra numret av eQRZ? Skicka gärna ett litet
E-postmeddelande och berätta i så fall.

Störningar från solcellsanläggningen?
Fortfarande har inga störningar från den nyinstallerade solcellsanläggningen kunnat konstateras. Det verkar alltså som
att installatörerna gjort ett bra jobb.
Tisdag 27 november då AFI har sin regelbundna veckoträff
kommer fastighetsägaren att informera om anläggningen.

VRK 75 år 2018

