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VRK kalender 2019 
10/10 Styrelsemöte kl 18 

 Månadsmöte kl 19 

18/10 JOTA, se separat info 

14/11 Styrelsemöte kl 18 

 Månadsmöte kl 19 

12/12 Styrelsemöte kl 18 

 Månadsmöte kl 19 m julbord 

Månadsmötet oktober 
Troligen fortsatt diskussion om DMR-

repeater, men vi får också besök av 

SM0JZT Tilman som kommer att kåsera 

om sin nygamla passion för gamla 

Collins/DRAKE apparater och koppla det 

till nya radioapparater som FlexRadio och 

Expert Electronics. Det ena är ju inte 

sämre än det andra. Men det kan vara kul 

att fundera lite på hur tekniken har farit 

iväg på blott 50 år!. Vi letar för fullt 

föredragshållare till höstens och vinterns 

möten. Har du något förslag? Hör av dig 

till styrelsen! 

 

Medlemsavgiften 
På sista sidan finns nu information om 

medlemsavgiften för 2020. Oförändrad! 

 

Hur bär de sig åt egentligen?! 
09/30/2019 

The team from Belarus dominated the 16th 

High-Speed Telegraphy (HST) World Cha-

mpionship in mid September, sponsored by 

the International Amateur Radio Union 

(IARU). Belarus came away with more 

than two-thirds of the medals, with several 

other countries’ teams sharing the rest. 

Representatives of 19 countries parti-

cipated in the championship, which took 

place in Albena, Bulgaria, sponsored by 

the Bulgarian Federation of Radio 

Amateurs. 

 

Belarus team member Stanislau Haury-

lenka, EW8GS, ran up a score of 291,597 

points, to top the old world record of 

288,671 in the male RufzXP category. The 

top speed achieved during the attempt was 

943 characters/minute or 195 WPM. 
Teodora Karastoyanova, LZ2CWW, set a 

new female record in the event, with 

293,877 points and a maximum speed of 

943 characters/minute or 195 WPM. Last 

May, she set an official female record in 

the Romanian Championships with 

286,944 points. 

 

In all, 60 male and 30 female competitors 

took part in the events, which included 

reception of five letter/figure/mixed groups 

for a period of 1 minute according to the 

software provided, transmission of five 

letter/figure/mixed groups for a period of 1 

minute, and “radio amateur practicing 

tests,” using RufzXP software for call sign 

receiving, and Morse Runner for pileup 

receiving. 

 

The HST competition also includes entry 

categories for “young” males and females 

(age 16 and younger) and “junior’ males 

and females (up to age 21). Official results 

as well as the world record list are 

available online. 

 

The 17th IARU HST World Championship 

will take place in 2020 in Ulaanbaatar, 

Mongolia. 

Thanks to IARU Region 1. 

 

 

 

 



JOTA – Jamboree On The Air 
Vi kommer att hjälpa Västerås Sjöscoutkår 

med JOTA som är 18-20 oktober och hop-

pas någon är intresserad att medverka. 
Platsen är Hökåsens scoutstuga och det kan 

behövas hjälp med tillverkning av antenn 

alternativt låna en antenn som fungerar på 

80, 40 och 20 meter och uppsättning av 

dito och att någon mer är med förutom 

undertecknad och övervakar att det går rätt 

till. Scouterna håller med mat m.m. även 

till oss Vi kommer att låna ut signalen 

SK5BB. Hör av dig till styrelsen om du är 

intresserad! 

 

 

Kommande tester HF-VHF 
Redaktionens urval, full kalender finns här: 

https://hfcup.ssa.se/?action=kalender 

Svenska tester är inramade 

----- Tider i UTC ----- 

Varje måndag 

1630 OK1WC Memorial (MWC) 

 [CW,SSB | 80,40] 

 

Varje onsdag 

1700 Wednesday Mini Contest [CW | 40] 

1800 Wednesday Mini Contest [CW | 80] 

1900 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af) 

 [CW | 160-10] 

 

lör 5/10 06:00 TRC DX Contest [CW, 

SSB, PSK | 80,40,20,15,10] 

 

tor 10/10 1700 NAC 50 MHz 

 

lör 12/10 12:00 Scandinavian Activity 

Contest [SSB | 80-10m] 

Kör SAC och tävla för VRK! 

 

Sö 13/10  

1400 SSA-MT SSB 

1515 SSA-MT CW 

 

lör 26/10 00:00 CQ WW DX Contest 

[SSB | 160,80,40,20,15,10] 

 

lör 2/11 12:00 Ukrainian DX Contest 

[CW,SSB | 160,80,40,20,15,10] 

 

Tis 5/11 1700 NAC-144 

 

To 7/11 1700 NAC-28-CW 

  1800 NAc-28-SSB 

  1900 NAC-28-FM 

  2000 NAC-28-DIG 

 

Testresultat VRK 
SSA:s månadstest 2019 
 

CW augusti  CW september 

1 SK6AW 4176 Resultat saknas 

2 SK5AA 3266 

3 SK2AT 1398 

 

SSB augusti  SSB september 

1 SK5AA 4528 1 SK6AW 7640 

2 SK6AW 4240 2 SK5AA 4348 

3 SK7CA 2720 3 SK7CA 3328 

 

En trend som noterats är att vi i CW och 

SSB  har halkat ned till 2:a plats i listorna 

så här behövs lite krafttag om vi skall vara 

på topp!  
 

SSA:s HF-Cup 2019 klubbtävlingen 
Plats Klubb Poäng Loggar 
1  SK5AA 69.571 599 
2  SK3W 56.771 363 
3  SK6AW 44.609 499 
 

DX - tips 
Oktober 2019 

1/10-19/10 Leshoto 7P8AO 80-10m, focus 

on high bands; mainly CW FT8; spare time 

operation; OQRS available  

1/10-15/12 Gabon TR8CR HF; CW; QSL OK 

via REF Buro or direct 

2/10-13-10 Cape Verde Isl D44TWO fm 

Praia, Santiago I (IOTA AF-005); 160-10m; 

FT8 PSK31 JT65 RTTY + some QRS CW; 

Hex beam, dipole; holiday style operation 

Publicerade DX-tips har hämtats från: Twitter, (via 
SM5KRI),  http://ng3k.com/ via menyvalet ”Announced 
DX Operations” där mer finns att läsa, t ex QSL m.m. För 
att komma till någon av länkarna i eQRZ trycker du Ctrl 
och klickar på länken. 

https://hfcup.ssa.se/?action=kalender


Distriktsmöte i SM5 – Arboga 
lör 9 nov @ 10:00 - 15:00 

Plats: Arboga Robotmuseum, Glasbruks-

gatan 1, Arboga. Samling: kl. 10.00 

 

Föreningsärenden bl.a. val av distrikts-

ledare 

Föredrag: Arboga-berget och deras 

förrådsverksamheter m.m. Orientering om 

Arboga Elektronikhistoriska Förening, 

Besök i Arboga Robotmuseum 

 

Anmälan till DL5 SM5BVV/Morgan  

mail: sm5bvv@ssa.se eller ring 070-75 

38 690 

 

 

Övrigt VRK 
 

Inkommande QSL-kort  
VRKs QSL-väska finns oftast i klubb-

lokalen så att Du kan avhämta inkomman-

de kort alla torsdagar då vi har ”öppet hus” 

(eller månadsmöte). 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 Sve-

rige 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. 

 

 

VRKs styrelse  
Ordförande och ansvarig utgivare eQRZ:  

SM5ACQ, Donald Olofsson, ordf@sk5aa.se  

 

Sekreterare: 

SM5EFX Anders Eidenvall, sekr@sk5aa.se 

 

Medlemsregistret:  

SM5DIY, Rolf Svensson, registrator@sk5aa.se 

 

Medlemsstatistik 

Just nu är vi 90 betalande medlemmar, 

medelåldern är något under 67 år. 

 

VRK:s Möteslokal  
Möteslokalen finns på Flottiljgatan 61. Om 

ytterdörren på möteskvällen eller öppet hus 

råkar vara låst kan Du ringa det telefon-

nummer som anslås på insidan av ytter-

dörren för att bli insläppt. 

 

Medlemsavgiften  
Per kalenderår i VRK år 2020: 

 

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. 

 

Ny medlem som betalar under fjärde 

kvartalet 2019 (Q4) är även medlem för 

2020. 

 

Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge 

signal eller namn samt om du är ny med-

lem lämna övriga uppgifter för 

medlemsregistret i kontaktformuläret på 

klubbens hemsida.  

Om Du behöver ett inbetalningskort finns 

det i klubblokalen eller hör av dig till 

kassören 

 

Om du betalar via internet, tänk på att 

skriva din anropssignal eller namn först 

av allt i meddelanderutan (OCR) så ser 

kassören direkt vem som har betalat! T ex 

SM5XYZ 2020 

 

Nästa nr av eQRZ  
kommer i början på november! 


