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Månadsmöten inställda
Som bekant är alla fysiska aktiviteter som
månadsmöten, öppet hus, ham-lunch
pausade fram till årsskiftet. Detta på grund
av Coronaviruset. Fortsättning följer, vi
meddelar via eQRZ och nyhetsbrev per
e-post när vi kan börja återuppta
verksamheten.

Nytt gällande klubblokalen
Vi efterlyser som tidigare sagts fortfarande
efter en dammsugare till lokalen, se tidigare
nummer av eQRZ.
Krister, SM5KRI

KLUBBENS NYBÖRJARKURS
Planerna på en nybörjarkurs i höst har nyligen
diskuterats av Kai -GRV, Bosse -CJW och
Donald -ACQ. Glädjande nog har 6 personer
hört av sig och visat intresse för att delta om
det blir en kurs. Men så som Coronaläget
fortfarande ser ut och med tanke på kursledarnas ålder (vi tillhör ju alla den s.k. riskgruppen) har vi kommit fram till att vi INTE
törs hålla någon kurs under hösten.
Det innebär dock INTE att vi lämnar de intresserade helt i sticket utan vi kommer att på
distans ställa upp med råd och tips MEN för-

utsätter att alla är beredda att bedriva självstudier med hjälp av det kursmateriel som SSA
Hamshop säljer och som några av de intresserade redan hunnit skaffa sig.
Möjligheterna att på egen hand nå målet – ett
amatörradiocertifikat – med hjälp och stöd av
oss tre och klubbens övriga medlemmar
varierar naturligtvis beroende av vilka förkunskaper resp. person har men jag är övertygad om att åtminstone några har möjlighet att
lyckas med det.
Så snart Coronaläget medger ska vi naturligtvis göra ett nytt försök att hjälpa dem som då
inte redan själva nått målet. Och till dess har
säkert också ytterligare intresserade
tillkommit.
För nyrekrytering av medlemmar är det ju av
stor vikt att vi ger nytillkomna intresserade all
den hjälp vi kan. Men just nu bedömer vi det
tyvärr inte möjligt att genomföra någon kurs.
Frågor angående detta kan besvaras via E-post:
sm5acq@gmail.com, sm5cjw@ssa.se,
kai.graversen@gmail.com
Donald, SM5ACQ
SM5GMZ totalsegrare i Marconi Memorial
på 20 m CW
Peppe var riktigt flitig och framgångsrik i
årets Marconi Memorial i slutet av juli år. Han
körde i klassen Single Operator Single Band
20 m med signalen SM5X och kom före sådana storheter som IF9A, RL5A (WRTC-kille)
och LY2A. På diplomet står: Nr 1 World Wide
och Nr 1 Sweden. Han fick ihop 722 QSO.
Grattis Peppe!

TESTRESULTAT VRK
SSA:s HF Cup 2020
Resultatet av HF Cupen efter 8 månader (25
aug) visar att SK5AA leder:
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK3W

81365 p 745 loggar
76284 p 1038 loggar
68557 p 397 loggar

Hittills i år har nu 16 medlemmar skickat in
testloggar där de angivit att de tävlar för
SK5AA i SSA:s HF Cup. Hoppas det stora
deltagandet håller i sig så att vi behåller vår
ledning.
SSA:s Månadstest 2020 klubbtävlingen
Månadstesterna rullar på och efter 7 månader
var läget följande:
CW - 2020
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK3W

36630 p
34897 p
17460 p

När detta skrivs har ännu inte alla loggar för
augusti kommit in men mycket tyder på att vi
behåller ledningen på CW.
SSB - 2020
1. SK6AW
2. SK5AA
3. SK7CA

48589 p
45333 p
25888 p

När detta skrivs har ännu inte alla loggar för
augusti kommit in men tyvärr ser det ut som att
SK6AW fortfarande leder på SSB. Men vi har
definitivt chans att återta första platsen om fler
ställer upp under resten av året.
I månadstesten hälsar vi två nya tävlande för
SK5AA välkomna: Hannu, SM5KWU och
Sten SM5HDN (med signalen SK5AD). I
augusti var vi sammanlagt 9 som tävlade för
SK5AA. Men vad hade Ni andra för Er? T.ex.
saknar jag -FUG, -ILE och -GMZ i MT.
Modifiering av IC-7300
På SSA:s hemsida hittade jag en liten video
som beskriver hur man genom att köpa till ett
litet kretskort kan modifiera sin IC-7300
genom att ansluta en SDR-mottagare och sin
dator så att man kan använda sin dator som
Panadapter. Du hittar den enkelt på Youtube:
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
Klicka på Episode 26. Många VRKare har ju
skaffat sig IC-7300 och kanske är några av Er

intresserade av detta. Filmen börjar med lite
småprat om mycket roligt man kan ägna sig åt
på VHF men efter en stund kommer man in på
IC-7300 och modifieringen av den.
Som man lätt kan inse finns där också en
mängd andra filmer och samtliga har sponsrats
av brittiska amatörradioföreningen RSGB.

KOMMANDE TESTER HF-VHF 2020
Redaktionens urval, full kalender, länkar
till regler finns här:
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
--- Tider i UTC där inget annat sägs --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]
Första tisdagen varje månad (1/9, 6/10)

1900 LT (1700z) NAC-144 MHz
Första torsdagen varje månad (3/9, 1/10)

1900 LT (1700z) NAC-28-CW
2000 LT (1800z) NAC-28-SSB
2100 LT (1900z) NAC-28-FM
2200 LT (2000z) NAC-28-DIG
Not: Testtider är Lokal Tid, CET, sommar som
vinter samma tidspunkter. OBS: INTE UTC!
Samma tider i hela Norden lika som på
VHF/UHF/SHF. Observera att tider i loggarna
skall anges i UTC. REGLER
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC28

Andra torsdagen varje månad (10/9, 8/10)

1900 LT (1700z) NAC-50 MHz
Gemensamma tider för NAC 50 och 144
1900 – 2300 lokal tid.
1800 – 2200 UTC vid normaltid, vinter
1700 – 2100 UTC vid sommartid
Observera att tiden i loggarna skall vara UTC.
REGLER:
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC

Månadstesten
13 september
14:00 SSA MT CW
15:15 SSA MT SSB
https://www.ssa.se/sm-qrp-party/
Datum: 5/9 och 6/9 09.00-15.00 SNT
QRG: CW 3555-3565, SSB 3685-3695
kHz. CW max 5 Watt output, SSB max 10
Watt!
5-6 september
00:00 All Asian DX Contest
[SSB | 160-10m]
12-13 september
00:00 Worked all Europe Contest
[SSB | 80,40,20,15,10]
19-20 september
12:00 Scandinavian Activity Contest
[CW | 80-10]
26-27 september
00:00 CQ Worldwide RTTY Contest
[RTTY]
3-4 oktober
08:00 Oceania DX Contest
[SSB | 160,80,40,20,15,10]

TACK!
I går (fredag den 14/8) fick jag besök av
Bertil/IZS och hans underbara hustru Sonja.
Bertil, som alltid är väl förberedd, hade tagit
med sig en komplett vertikal för 60M + en hel
rad verktyg och linor. Vi hade vid ett tidigare
tillfälle försökt att resa en 13,3 meter lång
pinne men då lutningen där vertikalen nu står
är rejäl, misslyckades vi med att få upp den vid
detta tillfälle. I går, däremot, gick det alldeles
galant.
Vi höll på i flera timmar och lyckades att lirka
upp den bit för bit med hjälp av staglinorna
och se - nu står den på plats! Vem som såg till
att staglinorna löpte som de skulle? Sonja, så
klart! Jag kan väl nämna att vi hade 40 grader i
solen och höll på att tuppa av i värmen men
upp kom den! Eftersom jag var väldigt trött i
går kväll lät jag riggen vara avstängd men
redan i morse körde jag mitt första QSO på den
- VP9GE på Bermuda. SWR ligger på 1:14, så
det finns inget att klaga på. Tack både Sonja
och Bertil för att ni finns och tusen tack för
goda mackor i skuggan under äppelträdet!
Peter GMZ

PORTABELTESTEN 2020
För första gången någonsin deltog jag i
portabeltesten från JO89FM, som är parkeringen vid Rudö nära Rudöklippan, känt för
fågelskådare.

https://www.ssa.se/sm-qrp-party/
Datum: 3/10 och 4/10 09.00-15.00 SNT
QRG: CW 3555-3565, SSB 3685-3695
kHz. CW max 5 Watt output, SSB max 10
Watt!
En test för Dig som gillar FT8 och FT4
Sista helgen i augusti dvs 29 aug kl 14 SNT
t.o.m. 30 aug kl 1500 SNT arrangeras en test
för Dig som gillar dessa digitala trafiksätt. Som
det verkar ska Loggprogrammet N1MM
Logger Plus fungera men det gör säkert också
flera andra Contestprogram. Regler hittar Du
via följande länk: https//www.digi.com
Antennen, en egenbyggd trapdipol för 80/40
meter fick jag upp på kanske 8 meters höjd.

Det behövdes några skott med slangbella,
intrassling av fiskelina, svordomar, myggbett
innan jag fick antennen där jag ville.

ÖVRIGT VRK
Utgående QSL-kort via SSA
Information om utgående QSL-kort kan läsas i
föregående nummer av eQRZ.

VRK styrelse 2020
Ordförande och ansvarig utgivare eQRZ:
SA5GRV Kai Graversen, ordf@sk5aa.se
Sekreterare:
SM5EFX Anders Eidenvall, sekr@sk5aa.se
Kassör
SM5KRI Krister Eriksson, kassor@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson, registrator@sk5aa.se

Medlemsstatistik 2020
Jag valde att ställa bilen i skuggan, men redan
efter två timmar blev det som en bastu då solen
kröp fram, så jag gick QRT en halvtimme
innan testen slutade. Helt störningsfritt var det
faktiskt där förutom en äldre moped som körde
förbi. 2,5 Watt från min FT-817 resulterade i
följande (SM, LA, OH):
Band Mode
QSO
40m
CW
15
80m
CW
23
---------------Total
38

SE5I/P Krister

DX - TIPS
För att se alla förslag för sommaren gå till:

•
•

84
betalande medlemmar (2020)
68,8 medelålder (betalande medl.)

VRK Möteslokal
Möteslokalen finns på Flottiljgatan 61. Om
ytterdörren på möteskvällen eller öppet hus
råkar vara låst kan Du ringa det telefonnummer
som anslås på insidan av den glasruteförsedda
ytterdörren (läsbar utifrån) för att bli insläppt.

VRK Lånestation
Klubben har en komplett station för
kortvåg. Mera info om utlåning m.m –se
informationen i föregående nummer och vår
hemsida http://www.sk5aa.se/?page_id=4616.

https://dxnews.com/calendar/2020/september/
https://dxnews.com/calendar/2020/october/

Håll avståndet – 144 MHz våglängd!

Många expeditioner är inställda, pga.
Corona. DX-kalendern innehåller bara
ett fåtal som planeras. Om de sedan blir
av är väl en annan fråga! Lycka till med
DX-jakten i höst, särskilt när de högre
HF-banden öppnar.

Nästa nummer kommer i början på oktober
eller september efter sommaruppehållet.

