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VRK mötesinformation 
14/3 Styrelsemöte kl 18 

 Klubbmöte kl 19 

6/4 Återträff för nylicensierade kl 10 

11/4 Styrelsemöte kl 18 

 Klubbmöte kl 19 

Marsmötet 
  Månadsmötet 14 mars kommer att handla om DMR – Digi-

tal Mobile Radio och kvällens föredragshållare är Robert 

Lind, SM4YXI som välvilligt lovat berätta mer om detta 

högintressanta kommunikationssätt.  

  Som vanligt inleder vi med att prata om aktuella klubbange-

lägenheter. 

  Om tid och intresse finns, kommer SM5CJW att visa de da-

torprogram som omnämns i samband med Återträffen 6 april. 

 

Årsmötet  
  Årsmötesförhandlingarna leddes i år av Kai, SA5GRV och 

samtliga val och övriga beslutspunkter kunde genomföras 

smidigt och snabbt. För det kan vi bl.a. tacka Janne, SM5FQQ 

som gjort ett förträffligt valberedningsarbete. 

  Styrelsen består av samma personer som tidigare men några 

byten på styrelseposterna skedde. Krister, SM5KRI träder in 

som kassör efter P-O, SM5DEV som valt att trappa ner till 

suppleant och Anders, SM5EFX tar över som sekreterare ef-

ter SM5KRI. Jag tror att den lösningen kommer att bli mycket 

bra. 

  Årsmötet röstade för en motion från Rainer, SM5LBR om 

att under året inleda ett projekt för att få igång en APRS-nod 

eller gateway i Västerås. Rainer har själv erbjudit sig att hålla 

i projektet och att låna ut erforderlig utrustning som för till-

fället finns uppsatt på annan plats. Det som behövs är därför 

bara att hitta ett lämpligt QTH.  

Klubbmötet i april 
  En representant från kommunen kommer då att informera 

om slutsatser och behov efter den stora skogsbranden för tre 

år sedan. I en kommande krisberedskap finns det troligtvis 

uppgifter där VRK med sin utrustning och sina medlemmar 

kan göra en bra samhällsnyttig insats.  

  Radioamatörerna på Öland med klubben SK7RN har redan 

påbörjat något sådant enligt ett reportage i SVT Småland ny-

ligen. Se mer om detta här: http://www.sk7rn.se/  

     

Klubbledarträff i E-tuna 
  Distriktsledaren Morgan, SM5BVV har inbjudit styrelsere-

presentanter från distriktets klubbar till en klubbledarträff i 

E-tuna 9 mars. VRK kommer naturligtvis att delta och vi 

hoppas ha något intressant att berätta på månadsmötet i 

mars. 

 

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/  

 

Återträff för nylicensierade 
  Lördag 6 april inbjuds alla som tagit licens de senaste åren 

till en återträff på VRK. Ändamålet är att följa upp hur långt 

man kommit med sin amatörradiohobby och så långt det är 

möjligt försöka hjälpa de som har problem att komma vidare.  

  Vi samlas och fikar tillsammans och sedan fyller vi dagen 

med olika aktiviteter utifrån hur många vi är och vilka behov 

som deltagarna har. Du som redan känner att Du vill vara med 

får gärna höra av dig och berätta vad Du vill prata om. Det är 

ju bra om vi i förväg vet hur många vi blir så att fikabrödet 

räcker åt alla. 

  Vi håller säkert på över lunchen så det kan vara en god idé 

att ta med egen lunch. I köket finns ju tillgång till 

mikrovågsugnar och annat som du kan behöva för att värma 

din medhavda lunch. 

  En aktivitet som redan är inplanerad är att Bosse, SM5CJW 

under ca 1 timme kommer att demonstrera datorprogram-

men LTspice - ett elektroniksimuleringsprogram och  

Eagle - ett CAD-program för schemaritning.  

  Fler erfarna klubbmedlemmar utöver Bosse, Kai och Do-

nald kommer givetvis också att behövas. Var bussig hör av 

Dig om Du kan medverka. Några olika intresseinriktningar 

bör ju vara representerade. 

  

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

är: 5 mars och 19 mars kl 11.45. Plats som vanligt Restaurang 

Magneten (Fazer Food & Co) på Lugna Gatan (Finnslätten) 

där ett bord finns reserverat för VRK de aktuella dagarna. In-

gång från norra gaveln och där finns även gratis P-platser, 

Alla intresserade är välkomna. 

 

Kommande tester 
Kortvåg: 

ARRL DX SSB 2-3 mars 

NAC 28 MHz 7 mars kl 19-23 SNT 

NAC 50 MHz 14 mars kl 19-23 SNT 

SARTG RTTY Contest 16-17 mars 

SSA MT CW 17 mars kl 15-16 SNT 

SSA MT SSB 17 mars kl 16.15-17.15 SNT 

CQ WPX SSB 23-24 mars 

VHF: 

NAC 144 MHz 5 mars kl 19-23 SNT 

 

  I ARRL-testen på CW i februari körde Göran, SM5SIC till-

sammans med Göran, SM0DRD, Pekka, OH2TA och Raul, 

CO8ZZ från T48K på Cuba. Tillsammans körde dom på en 

helg 5685 kontakter med stationer från USA och Canada. En 

otrolig bedrift som gav många värdefulla poäng till SK5AA 

i SSAs Contest Cup.  

  Bilder och mer information hittar på via länken: 

https://www.facebook.com/pg/Las-Tunas-Contest-Crew-

1495426514093102/photos/?ref=page_internal  

 

SSAs årsmöte i Lindesberg 
  Årets SSA Årsmöte med tillhörande aktiviteter äger rum i 

Lindesberg 12-14 april. Årsmötesarrangörer är Lindesbergs 

Radioklubb, SK4EA. Mer info via länken: 

http://www.sk7rn.se/
http://www.sk5lw.com/wp/radiomassa/
https://www.facebook.com/pg/Las-Tunas-Contest-Crew-1495426514093102/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Las-Tunas-Contest-Crew-1495426514093102/photos/?ref=page_internal


http://sk4ea.se/?page_id=03690 Du hittar också information 

i senaste nuumret av QTC som kom häromdagen.  

 

DX tips  
XV9YM Vietnam t.o.m. 18 mars på 40-10 m CW 

9G5DX Ghana t.o.m. 15 mars på 60-20 m  mest FT8 och 

andra digitala moder och kanske SSB 

5T5PA Mauretanien t.o.m. 31 mars på 160-10 m 

SSB/RTTY/FT8. Stannar ev. 6 månader. 

6W7/ON4AVT Senegal t.o.m. 30 mars på 40-20-10 

PSK/CW/SSB 

PJ7/W3FSA Sint Maarten t.o.m. 19 mars på 40-30-20 m 

CW med 5 W 

6W/F5NHJ Senegal t.o.m. 13 mars med FT8 och andra digi-

tala moder 

6O1OO Somalia t.o.m. 24 mars på HF-banden 

Pj/AA Sint Maarten (NA-105) 3-30 marspå 80-10 m och 

kanske 160 m mest CW/FT8 och kanske SSB  

C56DF Gambia 5-12 mars på 40-10 m low power CW 

A52ZB och A51IC Bhutan 6-9 mars på 160-10 m 

CW/SSB/FT8 med fokus på 160 m FT8 normal mode på 1840 

kHz 

KG4AS och KG4SC Guantanamo Bay 6-13 mars på HF 

banden samt 5357 kHz CW/SSB/FT8 

XR0ZRC Juan Fernandez  (SA-005) 11-27 mars på 160-10 

m CW/SSB/FT8 med 3 stationer 

5X3C Uganda 13-25 mars på 160-10 m 

CW/SSB/RTTY/FT8 samt 5X3E endast FT8 

VK9N Norfolk Island 1-14 april CW/SSB med fokus på låga 

banden CW 

 

  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 efter 2 månader 

1. SK5AA 8158 p 

2. SK6AW 3192 p 

3. SK2AT 2048 p 

MT SSB efter 2 månader 

 

1. SK6AW 7142 p 

2. SK5AA 5488 p 

3. SK7CA 3274 p 

  Konditionerna för QSO inom Sverige var klart bättre i feb-

ruari än i januari och nu i mars borde förutsättningarna rim-

ligtvis vara ännu bättre. I februari vann dessutom SF5O  

(SM0EOS) CW-delen individuellt. Bra gjort Kent!  

  Hoppas att många då är med och tävlar för SK5AA. Vi lig-

ger ju efter på SSB så särskilt där behövs en rejäl uppryck-

ning. 

  

SSAs HF Cup 2019 

  HF Cupen rullar på och vi har dragit ifrån ordentligt i toppen 

tack vare SM5SICs aktivitet i ARRL Testens CW-del från 

T48K. 

 

1. SK5AA 21702 p 168 tester 

2. SK6AW  12861 p 127 tester 

3. SK3W  12545 p   97 tester 

  Sammanlagt 13 medlemmar har hittills i år bidragit med po-

äng genom att delta i en eller flera tester på kortvågsbanden. 

Hoppas att ännu fler blir med under resten av året. Vårt stora 

försprång till SK6AW beror naturligtvis på den stora satsning 

som SM5SIC & Co gjorde från T48K i ARRL-testens CW-

del i februari.  

 

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. 

  

Får Du fortfarande 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. 

  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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