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10/1 Styrelsemöte kl 18 

 Månadsmöte kl 19 

14/2 Styrelsemöte kl 18 

 Årsmöte kl 19 

Klubbmöte 10 jan 
  Tema för januarimötet är vårt nya amatörband på 60 m 

(5351,5 – 5366,5 kHz) där vi får använda max 15 W e.i.r.p 

Några hade redan tidigare specialtillstånd att använda bandet 

men fr.o.m. 1 november 2018 är det öppet för alla licensie-

rade sändaramatörer.  

  På januarimötet redovisas några medlemmars erfarenheter 

av det nya bandet och några exempel på hur man med befint-

lig utrustning blivit QRV. Bl.a. kommer nog några olika an-

tennlösningar för 60 m att presenteras 

  Som vanligt inleder vi med att informera om aktuella klub-

bangelägenheter. 

 

Klubbens julbord 
  35 personer deltog vid julbordet och i år höll vi till hos 

AROS Catering ute på Hälla. Alla verkade nöjda med maten 

och samvaron. Jörn, SM5IFO hade skött kontakterna med re-

staurangen. 

 

Årsmötet  
  Alla medlemmar kallas till årsmöte torsdag 14 februari kl 19 

i klubblokalen på Flottiljgatan 61. Årsmötesförhandlingarna 

genomförs på traditionellt vis och i enlighet med klubbens 

stadgar. För att vara röstberättigad krävs att Du betalt 2019 

års medlemsavgift. 

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”.  

 

Valberedning 
  Någon officiell valberedning kunde inte utses på november-

mötet men SM5FQQ (som alltid är hjälpsam) jobbar inoffici-

ellt med att hitta kandidater. Bl.a. vill kassören SM5DEV 

avgå på årsmötet och en ersättare behövs därför. Kassören in-

går givetvis också i styrelsen och vi hoppas att någon kan 

tänka sig att ställa upp. 

 

Klubbkvällarna  
  Vi försöker väl få fart på klubbkvällarna igen efter Nyår. 

Men vi måste i så fall bli fler som ställer upp som klubbvär-

dar. Hör av Dig och meddela vilken torsdag Du kan ställa 

upp. 

 

Vårens mötesprogram 
  Förslag eller önskemål om programpunkter vid vårens 

klubbmöten önskas.  

 

Kommande tester 
Kortvåg: 

NAC 28 MHz  3 jan kl 19-23 SNT 

NAC 50 MHz 10 jan kl 19-23 SNT 

NRAU CW 13 jan 0730-0930 SNT 

NRAU SSB 13 jan 10-12 SNT 

SSA MT CW 12 jan kl 15-16 SNT 

SSA MT SSB 13 jan kl 16.15-17.15 SNT 

NAC 28 MHz 7 febr kl 19-23 SNT 

VHF: 

NAC 144 MHz 1 jan kl 19-23 SNT 

NAC 432 MHz 8 jan kl 19-23 SNT 

NAC 144 MHz 5 febr 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  
YJ0AFU Vanuatu t.o.m. 8 jan (OC-035) på 160-6 m mest 

FT8 samt en del CW/SSB 

S79AA Seychelles 5 jan – 6 febr på 160-10 m samt kanske 6 

m CW/SSB (ej WARC-banden) 

V47UR St Kitts & Nevis 8-20 jan på 160-6 m  

9LY1JM Sierra Leone (AF-037) 9-21 jan med 8 operatörer 

och 4 stationer på 160-10 m CW/SSB/RTTY/PSK/FT8 

HC8GET Galapagos 13-25 jan på 30-10 m 

ZL7/JA0JHQ Chatham (OC-038) 17-29 jan på 160 m CW 

samt 6 m FT8 och 40-10 m CW/FT8 

8P9CA Barbados 15 jan – 4 febr mest 20 med fokus på FT8 

9X2AW Rwanda 18 jan – 14 febr på 160/80/60 m 

CW/SSB/RTTY/FT8 

T88PB Palau 25-28 jan med fokus på 160 m CW samt 6 n 

FT8 dagtid. 

 

  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 Månadstest 2018 
MT CW 

1. SK5AA 35570 p 

2. SK6AW 33577 p 

MT SSB 

1. SK5AA 52865 p 

2. SK6AW 52655 p 

  Detta är ännu så länge inte det officiella resultatet utan mina 

egna uträkningar, Men om jag räknat rätt har vi vunnit både 

CW och SSB 2018. Riktigt kul i så fall och ett stort tack till 

alla som under året tävlat för SK5AA 

   

SSAs HF Cup 2018 
  Nu har HF Cupen 2018 avslutats och  SK5AA vann klubb-

tävlingen. Slutresultatet blev följande:: 

 

1. SK5AA 94207 p 789 tester 

2. SK3W  75504 p 298 tester 

3. SK6AW 57831 p 566 tester 

4. SK4DM 53715 p 221 tester 

 

    Hela listan finns på: http://ssa.se/hfcup/ 
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  19 deltagande VRKare: 5SIC, 5ALJ, 5DXR, 5ACQ, 5EFX, 

0EOS, 5FUG, 5FQQ, 5KRI, 5LSM, 5GMZ, 5ILE, 5GRD, 

5KWU, SA5TAB, 5MRQ, 5ENX, 5DYC o 5LNE. 

 

Rallysamband i höst 
  Vi har redan nu fått förfrågan om vi kan ställa upp på ett 

rallysamband i augusti 2019. Omfattningen är ännu så länge 

inte helt klar men relativt många operatörer kommer säkert 

att behövas. Du blir väl med!? 

 

Klubbens medlemsantal m.m. 
  Medlemsantalet årsskiftet 2018/19 uppgick till 100 pers. Så 

återigen har vi alltså lyckats växa. Vi hoppas givetvis att den 

positiva trenden ska hålla i sig även under 2019. Hjälp till att 

sprida information om klubben och amatörradiohobbyn så att 

vi får nya intresserade deltagare till höstens amatörradiokurs.  

  Nu under vårterminen satsar vi i första hand på att hjälpa 

igång de nylicensierade som ännu inte blivit QRV men också 

på att locka nya deltagare till höstens kurser. Under våren pla-

neras för att inbjuda intresserade till ”kom igång” aktiviteter 

i klubbens regi. Du som är intresserad av detta är välkommen 

att höra av dig och berätta om dina behov. 

 

QRS-nät på 80 m CW 
  SK0QO Södertörns Radioamatörer annonserar om sitt QRS-

nät söndagar kl 0900 SNT på ca 3535 kHz +/- 5 kHz. Man 

ropar CQ QRS och sin signal. Trafiken är tänkt att ske i 40 

takt eller den takt som passar dig och din motstation.  VRKare 

är säkert också välkomna att delta. 

 

Klubbens repeatrar 
  Repeatrarna SK5RHQ, RV62 (R7) -600 kHz skift och 

RU382 (RU7) -2 MHz skift har vart i drift hela året och gått 

normalt. Analog/Digital repeatern på samma plats som RHQ, 

434,700 RU376 (RU4) -2 MHz skift har varit i drift under året 

för analog / C4FM / D-Star / DMR. Under året har ett projekt 

med Echolink pågått, med provkörningar strax innan årets 

slut. Projektet fortsätter under 2019. 

  Kolsva-repeatern har bytt frekvenser (under andra halvåret 

2018) till RV54 (R3) -600 kHz / RU390 (RU11) -2MHz skift 

den har också ändrat signal till SK5BB/R, och har varit i drift 

hela året och används vid rallysamband.  

 

Hitta närmsta repeater 
  Om Du är på resa och undrar vilka repeatrar som finns i när-

heten kan Du kanske ha nytta av att installera denna App i din 

telefon.  I min Android tfn av fabrikat Samsung valde jag 

”Play butik” och installerade ”Repeater book”. Om informat-

ionen som visas stämmer med verkligheten vet jag dock inte. 

 

Hitta din QTH-lokator 
  En annan tfn.app som verkar fungera är den som visar aktu-

ell QTH-lokatorruta. Den heter ”Grid square locator” och 

fungerar fint på min Android. 

 

Radio Pelj Orientering – rävjakt 
  Om Du vill få en liten försmak på hur det låter när man ra-

dioopejlar kan Du lyssna in på radiopejlarnas hemsida. 

https://pejla.se/ och klicka på fliken ”Om radio-orientering”. 

På sidan kan Du dessutom hitta mycket information om hur 

det egentligen går till. Läs på nu under vintern och ”häng 

med” ut i skogen när RPO-säsongen drar igång i vår. 

 

 

 

Inkommande QSL-kort 
  VRKs QSL-väska finns oftast i klubblokalen så att Du kan  

avhämta inkommande kort alla torsdagar då vi har ”klubb-

värd”. Kolla i kalendern på hemsidan när stugvärd finns. 

Denna rutin gäller givetvis endast de som är medlemmar i 

SSA och bosatta i Västerås. 

 

QSL-kort från SK5AA och 7S75AA 
  Nya QSL-kort har nu kommit från tryckeriet hos LZ1JZ och 

kommer att börja distribueras. Vi ligger ju lite efter så om Du 

hör att någon väntar på QSL så ber vi om tålamod. 

 

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. Kort till Sverige ska ligga i 

en särskild bunt och övriga ska vara sorterade i DXCC-

ordning. 

  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 får eQRZ i brevlådan? Om Du medde-

lar oss en fungerande E-postadress kan Du istället få eQRZ 

som E-post och klubben kan därigenom spara in portot. Dess-

utom blir Du då delaktig i de extrameddelanden som endast 

sänds som E-mail. 

  Några av Er som anmält en E-postadress av typen ”din sig-

nal@ssa.se” har ibland haft problem med eQRZ. Jag rekom-

menderar Er därför att meddela mig en annan E-postadress så 

får vi hoppas att leveransen av eQRZ i fortsättningen fungerar 

bättre. Skicka E-post om detta till; sm5acq@gmail.com

  

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. 

 

   Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller namn 

samt övriga uppgifter i kontaktformuläret på klubbens hem-

sida 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 in-

släppt.  

 

Gott Nytt År 
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