är 11 december Bord reserverat och P-plats finns på norra sidan av huset.
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Klubbens julbord
Välkommen att delta i klubbens traditionella julbord 13 december kl 19. I år träffas vi hos Aros Catering på Kranbyggargatan 3 (ute på Hälla).
Deltagaravgiften vid årets julbord är 150 kr/pers för medlemmar och likaså för medlems "respektive". För andra personer är avgiften 200 kr/pers. I avgiften ingår normal bordsdryck. Om Du vill ha något annat att dricka betalar Du detta
själv (men det är osäkert vad som finns att välja på). Naturligtvis får man INTE medföra egen dryck. Det ser ut att finnas gott om P-platser i anslutning till lokalen.
Anmälan ska göras senast 5 december och Du anmäler
dig genom att betala in avgiften till Plusgiro 381501-6.
Betala i god tid så att betalningen verkligen är framme på utsatt datum. Glöm inte att ange namn eller anropssignal så vi
vet vem du är. Information om Julbordet har redan gjorts via
E-post vid två tillfällen.

Månadsmötet i november
Månadens mötesprogram handlade om Raspberry Pi och föredragshållare var Magnus, SA5MOG. Mötet var mycket välbesökt.
På mötet beslutades bl.a. att medlemsavgiften för 2019 ska
vara oförändrad dvs. 200 kr/pers. Avgiften ska vara betalt
senast 31 januari. En god idé kan vara att betala den samtidigt
med att Du betalar anmälningsavgiften till julbordet.

Motioner till årsmötet
Motioner till årsmötet i februari ska vara styrelsen tillhanda
senast 9 januari. Motioner mailas till info@sk5aa.se tydligt
märkta med ”Motion till årsmötet”.

En av kursdeltagarna har redan avlagt prov som sannolikt
blev godkänt. Ytterligare två har valt att fortsätta sina självstudier för att avlägga prov vid något senare tillfälle.
Provförrättare var som vanligt Anders, SM5EFX och denna
gång Janne, SM5FUG som bisittare.

Krisberedskapsnätverk för Civilsamhällets aktörer
Västerås Stad har inbjudit intresserade föreningar och
andra till en träff i stadshuset den 5 december. VRK kommer givetvis att representeras på mötet och det ska bli intressant att höra hur tankarna går och på vilket sätt vi i framtiden kan medverka.
Troligast är väl att vi blir engagerade i någon form av radiosamband där t.ex. vår repeater SK5RHQ kan utgöra ett viktigt inslag tillsammans med ett antal klubbmedlemmar med
lämplig utrustning.
Mer info kommer snarast möjligt efter mötet. Tänk redan
nu efter om Du är intresserad av att medverka på något sätt.
Det är naturligtvis en stor fördel om vi kan bidra i samhällets tjänst och det kan ju i allra högsta grad motivera vår
existens. T.ex. kan ju detta vara något för de som brukar
hjälpa till när vi genomför radiosamband men säkert även
för många andra.

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 6 dec kl 19-23 SNT
NAC 50 MHz 13 dec kl 19-23 SNT
SSA MT SSB 16 dec kl 15-16 SNT
SSA MT CW 16 dec kl 16.15-17.15 SNT
SSA Jultest 1, 25 dec kl 09-11 SNT på 80-30 m CW
SSA Jultest 2, 26 dec kl 09-11 SNT på 80/40 m CW
SARTG Nyårstest på RTTY 1 jan kl 09-12 SNT på 80/40 m
SCAG Straight Key Day (SKD) 1 jan kl 09 – 23 SNT
VHF:
NAC 144 MHz 4 dec kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 11 dec 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
Valberedning
Någon officiell valberedning kunde inte utses på novembermötet men SM5FQQ (som alltid är hjälpsam) jobbar inofficiellt med att hitta kandidater. Bl.a. vill kassören SM5DEV
avgå på årsmötet och en ersättare behövs därför. Kassören ingår givetvis också i styrelsen och vi hoppas att någon kan
tänka sig att ställa upp.

Klubbkvällarna
Nu när sommaren är över försöker vi på nytt dra igång aktiviteten med klubbkvällar.
Vilka kan ställa upp i januari? 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. Nästa träff

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
JO8NQJ/JD1 Minami Torishima t.o.m. 31 dec på 20 o 17
m CW/RTTY/Satellite
H44SHD Solomon Is (OC-149) t.o.m. 10 dec på 160-10 m
SSB/Digi och kanske långsam CW.
XU7AKN Cambodia t.o.m. 14 dec på 40-10 m SSB
H7/RM0F Nicaragua på 160-10 m CW/SSB
VP2MLB, VP2MSA, VP2MSK o VP2MZN Montserrat
t.o.m. 10 dec på 160-6 m CW/SSB/RTTY/PSK/FT8
TX0A French Polynesia 4-18 dec (OC-113) och TX0M från
(OC-297P)
DD1GG/HI Dominican Republic (NA-096) 4-19 dec
JL1UTS Mariana Is 25-31 dec på 160-20 m
YJ0AFU Vanuatu 25 dec – 8 jan (OC-035) på 160-6 m mest
FT8 samt en del CW/SSB

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.

MT CW
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK7CA

34296 p
32845 p
8540 p

MT SSB
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK7CA

47938 p
46878 p
24812 p

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. Kort till Sverige ska ligga i
en särskild bunt och övriga ska vara sorterade i DXCCordning.
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.

Tack vare flitigt deltagande har vi passerat SK6AW på både
CW och SSB. En månad återstår och hoppas Ni alla ställer
upp även då så att vi kan ta hem totalsegern 2018.

SSAs HF Cup 2018
Nu har HF Cupen pågått 11 månader och hittills i år ligger
SK5AA fortfarande på en klar tätplats och har stadigt ökat
vårt försprång den senaste tiden.
SK5AA
SK3W
SK6AW
SK4DM

Nya QSL-kort har nu kommit från tryckeriet hos LZ1JZ och
kommer att börja distribueras. Vi ligger ju lite efter så om Du
väntar på QSL hoppas vi att Du har tålamod.

Utgående QSL-kort via SSA

SSAs Månadstest

1.
2.
3.
4.

QSL-kort från SK5AA och 7S75AA

89789 p
71741 p
54986 p
50816 p

729 tester
257 tester
518 tester
204 tester

Vi som brukar tävla för klubben har varit mycket flitiga på
sistone och har därför dragit ifrån SK3W ytterligare. Hoppas
att det håller i sig året ut.
Hela listan finns på: http://ssa.se/hfcup/

Störningar från solcellsanläggningen?
Vår hyresvärd Olof Hedin hade häromdagen ett informationsmöte hos AFI om den nyinstallerade solcellsanläggningen på Flottiljgatan 61. Vi har ju hittills inte kunnat märka
några radiostörningar från anläggningen och har därför varit
osäkra på om den tagits i drift eller inte. Det positiva beskedet
på mötet var att allt är i full drift sedan 5 oktober och den
glädjande slutsatsen är därför att installationen verkar vara
fackmannamässigt utförd och inte förorsakar några störningar
hos oss.
En bidragande orsak till att vi inte har några störningar är
säkert att vi har våra antenner en bit ifrån huset. Hur det skulle
ha varit i annat fall kan vi ju bara gissa.
Bosse -CJW besökte mötet och har berättat att elektroniken

har tillverkats av Israeliska Solaredge. Solcells-panelerna 1,6 x 1m resp 2 x 1m är Kinesiska och har tillverkats på en fabrik i Malaysia och är av monokristallin
typ. De har ca 17 - 18 % verkningsgrad. Återbetalningstiden på investeringen är beräknad till ca 10 år.

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.
Några av Er som anmält en E-postadress av typen ”din signal@ssa.se” har ibland haft problem med eQRZ. Jag rekommenderar Er därför att meddela mig en annan E-postadress så
får vi hoppas att leveransen av eQRZ i fortsättningen fungerar
bättre.

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.

God Jul o Gott Nytt År

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

VRK 75 år 2018

