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VRK mötesinformation 
14/2 Styrelsemöte kl 18 

 Årsmöte kl 19 

14/3 Styrelsemöte kl 18 

 Klubbmöte kl 19 

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. 

  Alla årsmöteshandlingar finns på hemsidan liksom valbe-

redningens förslag  
 

Klubbmötet i januari 
  Tema för januarimötet var vårt nya amatörband på 60 m 

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

Anders -EFX och Janne -FUG berättade om olika typer av 

antenner som lämpar sig för den som vill komma igång på det 

nya bandet samt om erfarenheter som dom och några andra 

hittills gjort. 

Motioner till årsmötet 
  När motionstiden utgått hade en motion inkommit från 

SM5LBR angående ett projekt för att få igång en APRS-nod 

eller gateway i Västerås. Styrelsen har beslutat stödja mot-

ionen. 

 

Valberedning 
  Janne, -FQQ har även i år arbetat fram ett förslag som täcker 

så gott som allt. Det enda som återstår (om det nu behövs?) är 

en stugvärd som kan åta sig att pyssla om radiorummet och 

gärna också hålla i klubbvärdsverksamheten. 

  Nyheter inför styrelsevalet på årsmötet är att Anders -EFX 

föreslås ta över posten som sekreterare (efter Krister, -KRI) 

och Krister, -KRI istället tar över som kassör efter P-O, -DEV 

(som efter många år som kassör nu trappar ner till suppleant). 

 

Klubbmötet i mars 
  Vi får på nytt en information om DMR. Denna gång av Ro-

bert Lind, SM4YXI. Det är Christer, SM5WFD som skött 

kontakterna och det ser ut att kunna bli ett intressant möte. 

 

E-tuna mässan 
  Bord har nu bokats för SK5AA vid E-tunamässan 30 mars. 

Du som kan tänka dig att hjälpa till med försäljningen en 

stund är välkommen att höra av dig liksom Du som har nå-

got att skänka till klubben inför försäljningen. Mässan är öp-

pen kl 10-15. 

  Mer info om mässan hittar Du på: 

http://www.sk5lw.com/wp/radiomassa/  

 

 

 

HAM-luncherna 
  Traditionen med Ham-luncher fortsätter och aktuella datum 

är: 5 febr, 19 febr och 5 mars kl 11.45. Plats som tidigare Re-

staurang Magneten (Fazer Food & Co) på Lugna Gatan (Finn-

slätten) där ett bord finns reserverat för VRK de aktuella da-

garna. Ingång från norra gaveln och där finns även gratis P-

platser, Alla intresserade är välkomna. 

 

Kommande tester 
Kortvåg: 

AM-test 2 febr kl 9-11 SNT på 80 m 

NAC 28 MHz 7 febr kl 19-23 SNT 

CQWW WPX RTTY 9-10 febr 

NAC 50 MHz 14 febr kl 19-23 SNT 

ARRL DX CW 16-17 febr 

SSA MT SSB 17 febr kl 15-16 SNT 

SSA MT CW 17 febr kl 16.15-17.15 SNT 

SCAG Sprint 25 febr kl 19-21 SNT på 80 m CW 

VHF: 

NAC 144 MHz 5 febr kl 19-23 SNT 

 

  I CQWW WPX 2018 placerade sig 7S75AA med 

SM5FQQ som operatör bäst i SM i klassen Low Power All 

Bands. Vem gör om den bedriften i år? 

  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. 

      

Logg program för tester 
  För dig som är nyfiken på att delta i en test på något amat-

örradioband finns ett antal olika programvaror som oftast är 

gratis. Många brukar börja med det svenska Log4U som tagits 

fram av SM3CER och SM5NBE. Det testprogrammet duger 

gott till de svenska testerna och är inte särskilt svårt att få 

igång. Vill man däremot även kunna delta i olika internatio-

nella tester måste man satsa på något av de större program-

men som t.ex. N1MM Logger +.Själv använder jag växelvis 

båda dessa men bäst är ju N1MM Logger +.när man lärt sig 

hur det fungerar. 

  De flesta testloggprogrammen har förutom den rena logg-

ningsfunktionen en massa andra funktioner som man har mer 

eller mindre nytta av när man deltar i en test. En nyttig funk-

tion är t.ex. integration mellan loggprogram och radion som 

är till stor hjälp varje gång Du byter band. Loggprogrammet 

kan därvid styra radion eller radion styra loggprogrammet 

som gör att varje QSO blir loggat på rätt frekvens. Vidare kan 

man i loggprogrammet lägga in defaultmeddelanden som 

med en tangenttryckning sänds ut när Du vill, både på CW, 

SSB och andra trafikstt. Detta ökar din effektivitet mycket.  

  Med en modern radio t.ex. IC7300 går integrationen relativt 

lätt medan lite äldre stationer ofta kräver någon form av in-

terface mellan radio och dator för att man ska få det att fun-

gera. I princip kan man säga att ju modernare radio man har 

desto lättare går det. 

  Om intresse finns kan vi kanske inbjuda till en träff där vi 

hjälper varandra att komma igång. Hör av dig både Du som 

är intresserad av att få hjälp och Du som är villig att hjälpa 

andra att komma igång. 

   

DX tips  
S79AA Seychelles t.o.m. 6 febr på 160-10 m samt kanske 6 

m CW/SSB (ej WARC-banden) 

8P9CA Barbados t.o.m. 4 febr mest 20 med fokus på FT8 

9X2AW Rwanda t.o.m. 14 febr på 160/80/60 m 

CW/SSB/RTTY/FT8 

3B8VB Mauritius t.o.m. 7 febr på CW/SSB/Digi 

http://www.sk5lw.com/wp/radiomassa/


DU3/VE3OI Philippines t.o.m. 13 febr på 40-15 m mest CW 

samt en del FT8 

TI5/AA1M och TI5/W1USN Costa Rica 2-13 febr på 

CW/SSB + en del Digi 

J3/G4HSO Grenada 4-1 febr mest CW och lowpower’ 

PJ4/WW4LL och PJ4/NN9DD Bonaire 4-10 febr bl.a. som 

PJ3Z i CQWW WPX RTTY 

P29NI Papua New Guinea 6-11 febr (OC-153) på 40-15 m 

och kanske 80/160 m CW/SSB/RTTY 

V84SAA Brunei 7-18 febr meed 13 operatörer med fokus på 

låga banden 160/80 m med vertikaler och 4 square för 40 m. 

9U4RI Burundi 15-25 febr på 40,30,20,17,15,10 m 

CW/SSB/PSK31 

XX9D Macao 11-26 febr med 14 operatörer på 160-6 m 

CW/SSB/RTTY/FT8 men fokus på 160-40 m mot Nord Ame-

rika. 

 

  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. 

  Kortvågsbanden har på senare tid ofta varit öppna mot hela 

världen så försök plocka något Du också. Jag har t.ex. kört 

PJ4P (på 20 och 40 m), PJ2ND på 20 m, FY5KE på 20 m, 

FM5AN på 20 m, 4S7VG på 20 m, S70VB på 20 m. Trafik-

sätt? CW naturligtvis men häromdagen hördes en stark VK4 

på 20 m SSB. Så lyssna efter DX Du också. 

 

SSAs Månadstest 2019 
MT CW januari 

1. SK5AA 4304 p 

2. SK6AW 2282 p 

3. SK2AT 1212 p 

MT SSB januari 

1. SK6AW 1434 p 

2. SK5AA   800 p 

3. SK7CA   612 p 

  Konditionerna under SSB-delen i januari var osedvanligt be-

svärliga för QSO inom Sverige. Därav de ovanligt låga po-

ängsummorna. Det kan ju bara bli bättre allteftersom dagarna 

blir längre så vi tar väl nya tag i februari och resten av året. 

   

SSAs HF Cup 2019 
  Nu har HF Cupstartade om på Nyåret och ställningen hittills 

i år är följande: 

 

1. SK5AA 8382 p 90 tester 

2. SK3W  6731 p 49 tester 

3. SK6AW 5820 p 65 tester 

4. SK4DM 4613 p 23 tester 

 

  Följande 12 stationer har hittills i år tävlat för SK5AA: 

SM5ALJ (SE5L), SM5SIC (SM5S), SM5DXR, SM5ILE, 

SM5EFX, SM5ACQ, SM5GMZ, SM5FUG, SM0EOS 

(SF5O), SM5LSM, SA5TAB, SM5LNE. Hoppas ännu fler 

blir med under året. 

 

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. 

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. 

   

Funderar du på att trycka upp QSL-kort? 
  Ganska många trycker numera sina QSL-kort utomlands 

t.ex. hos LZ1JZ, Tony som för Sverige samarbetar med 

SM1TDE, Eric. Mer info finns på hemsidan: 

http://www.lz1jz.com/. Ganska många i klubben har tryckt 

sina kort hos Tony liksom många andra amatörer världen 

över. Korten för SK5AA och 7S75AA trycktes också hos 

LZ1JZ. Men det finns många fler t.ex. UX5UO i Ukraina och 

säkert kan du också hitta svenska tryckerier som dock lär vara 

dyrare.  

  Hur ska QSL-kortet utformas? Hos ett vanligt tryckeri har 

dom troligtvis ingen aning men hos t.ex. LZ1JZ kan Du få 

många goda tips. Men lämplig bild till kortets framsida får Du 

kanske själv hitta. Tänk på att de kort Du trycker kanske ska 

hänga med i många år så gör information så tidlös som möj-

ligt. 

  

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 skulle varit betald senast 31 januari så skynda 

dig om Du inte redan gjort din betalning. 

 

   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.  
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