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Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Klubbmöte kl 19

Månadsmötet 11 okt
På månadsmötet i oktober får vi besök av Lennart Weirell
från Aros DX-klubb som talar om DX-ing under rubriken ”Ett
illustrerat radioprogram om DX-ing m.m.” Programmet är ca
30-35 minuter.
Som vanligt inleder vi kvällen med att avhandla aktuella
klubbangelägenheter.
Ta gärna med dig någon intresserad kompis.

Kortvåg:
NAC 28 MHz 4 okt kl 19-23 SNT
NAC 50 MHz 11 okt kl 19-23 SNT
SAC-testen SSB 13-14 okt kl 14 – 14 SNT
SSA MT SSB 14 okt kl 16-17 SNT
SSA MT CW 14 okt kl 17.15-18.15 SNT
CQ WW SSB 27-28 oktober
VHF:
NAC 144 MHz 2 okt kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 9 okt kl 19-23 SNT
Datum och regler för alla förekommande tester har vi
hittills hittat på hemsidan: http://www.sk3bg.se/contest/
Det sägs emellertid att SM3CER som skött denna service
råkat ut för ngon sjukdom så det är i nuläget osäkert om/vem
som tar vid efter Janne. Vem vet mer om detta?
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.
Söndag 14 oktober planerar SM5EFX och SM5FUG att
köra SSAs Månadstest från klubben. Kanske blir det också
klubbaktivitet i SAC-testens SSB-del 13-14 oktober.

DX tips
Månadsmötet i sept
Septembermötet föredragshållare var Ulf Bjurman som höll
ett innehållsrikt föredrag i ämnet Elsäkerhet.

Klubbkvällarna
Nu när sommaren är över försöker vi på nytt dra igång aktiviteten med klubbkvällar. 27 sept var SM5KRI klubbvärd och
4 oktober SM5IZS.
Vilka kan ställa upp 18 oktober, 25 oktober och 1 november? 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 2 oktober, 16 oktober och 30 oktober. Bord reserverat och
P-plats finns på norra sidan av huset.

Amatörradiokursen
Amatörradiokursen har startat med 5 deltagare. Kursledare
är Bosse, SM5CJW, Kai, SA5GRV och Donald, SM5ACQ.
Sista kurshelgen är 24-25 november då det blir provtagning
för de som så önskar.

Sänkt effektgräns från 1 november
Läs mer om detta på nedanstående länkar.
— Klicka här för att ladda ned faktabladet (pdf-fil):
— Klicka här för att hämta blankett för ansökan.
— Klicka här för PTS information om de nya föreskrifterna.
För att följa någon av länkarna i E-brevet Håll ner CTRLtangenten och klicka med vänster musknapp på länken.
Värt att notera på plussidan är att vi bl.a. också får ett nytt
amatörband på 60 m. Frekvensbandet 5,3515 – 5,3665 MHz
med 15 W e.i.r.p. Tidigare har särskilt tillstånd krävts för
detta band.
Läs noga igenom de nya bestämmelserna så att Du är säker
på vad som gäller. Bl.a. begränsas den maximalt tillåtna
uteffekten till 200 W PEP (tidigare 1 kW). På vissa frekvensområden gäller ännu lägre.

ZD9CW Tristan da Cunha t.o.m. 22 okt på 40-15 m samt
kanske 80 m, mest CW/RTTY samt en del SSB.
TO6OK Mayotte t.o.m. 6 okt (AF-027) med 7 operatörer på
160-10 m CW/SSB/RTTY/FT8
VK9XT Christmas I t.o.m. 6 okt (OC-002) på 160-10 m
CW/SSB/Digi (kanske FT8)
C21GJ Nauru t.o.m. 12 okt (OC-031) 6 m mest EME men
även CW/SSBFT8 (50,313)
XV9WJR Vietnam 3-27 okt (AS-128) på 40,20,15 mest CW
men även PSK31 och SSB.
D44TWO Cape Verde 6-21 okt (AF-005) mest 160-80 m
CW/SSB/FT8/JT65
VK9 Norfolk I 9-14 okt VK9/JO7GVC och VK9/JK7LXU
på 40-10 m CW/PSK/FT8
VK9N Norfolk I 9-19 okt som VK9BF, VK9PM, VK9QR
och VK9EV på 40-6 m SSB/FT8
V47JA St Kitts & Nevis 10 okt – 6 nov på 160-6 m SSB/FT8
TT8KO Chad 9-21 okt på 160-10 m CW och kanske SSB
E6Y Niue 6-16 okt (OC-040) på 160-10 m och kanske 60 m
VK9XG Christmas I 15-30 okt på 160-10 m CW/SSB/FT8
4V7R Haiti 19-29 okt på 160-6 m CW/SSB/RTTY/FT8
ZL7X Chatham I 16-22 okt (OC-038) på 160-10 m
CW/SSB/FT8 med fokus på låga banden CW och FT( på alla
band
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 9 månader är ställningen följande:
MT CW
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

27855 p
26458 p
7110 p

MT SSB
1. SK5AA
2. SK6AW

36846 p
35946 p

3.

SK7CA

21682 p

Vi ser ut att ha återtagit ledningen på SSB men på CW leder
fortfarande SK6AW. Poängsammanräkningen efter september är ännu inte helt klar. Beror troligtvis på SM3CERs sjukdom och vi får hoppas att detta löser sig till oktober. Dessutom blev det en miss som gjorde att resultaten för FUG och
SK5A inte kom klubben tillgodo. (Dom hade skrivit fel i logfilen).
Tävlade för klubben i september gjorde SF5O(EOS), SK5A
(GMZ), SM5DXR, SM5FUG, SM5ACQ, SE5L (ALJ),
SM5EFX, SM5LSM, SM5MRQ och SA5TAB.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 9 månader och hittills i år ligger
SK5AA fortfarande på en klar tätplats.
1.
2.
3.
4.

SK5AA
SK3W
SK6AW
SK4DM

69733 p
57848 p
42465 p
40569 p

582 tester
192 tester
412 tester
182 tester

Vi har dragit ifrån SK3W tack vare flitigt deltagande i den
senaste tidens stora tester. Men vi bör nog se till att vara flitiga i SAC-testens SSB-del nu i oktober om vi ska bibehålla
vårt försprång.

Radiopejlorientering
6 oktober kl 10 RPO P18 80 m Frösåker
14 okt kl 10 RPO P19 KM Dag 80 m
31 okt kl 19 avslutning
Mer info om rävjakterna hittar du på: pejla.se

Lyssning på amatörradio satelliter
På hemsidan amsat.se läste jag nyligen om satelliten AO-73
som sägs vara en lämplig satellit att börja lyssna på. Den sägs
ha god hörbarhet på 145,935 MHz USB. (Inte FM).
Med lite tur sägs det också att man kan höra amatörradiotrafik från ISS (Internationella Rymdstationen) med ganska enkel utrustning. T.ex. lär det räcka med en handapparat med en
yttre antenn eller att man vistas utomhus med handapparat
och inbyggd antenn. Den vanligast använda frekvensen är
145,825 MHz.
En gammal trotjänare är satelliten AO-7 som har en nerlänk
som skiftar mellan 10 m och 2 m med CW/SSB.
Det finns mycket att läsa om detta på www.amsat.se

QRS-nät på 80 m
Södertörns radioamatörer har startat upp en aktivitet där man
kör telegrafi i långsam takt på 80 m varje söndag kl 09.00
svensk tid. Frekvensen är 3555 kHz +/- 5 kHz. Intresserade
uppmanas ropa CQ QRS och sin anropssignal. Passar för både
nybörjare och äldre som känner sig lite ”ringrostiga”.
Takten ska ligga mellan 25 – 40 takt så det går riktigt sakta.

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
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 per kort är f.n. 30 öre och den betalar Du 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.

Vad saknar Du i eQRZ?
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.
Då fortfarande ingen hört av sig fortsätter jag att skriva om
det jag kan komma på.

Får Du eQRZ i brevlådan?
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.

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.

Störningar från solcellsanläggningen?
Det är fortfarande osäkert om solcellsanläggningen på Flottiljgatan stör radiomottagningen eller inte. Uppstarten har blivit fördröjd så vi lever fortfarande på hoppet.

Inkommande QSL-kort
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
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