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Fullständig information finns här:
http://www.sk5aa.se/?page_id=13

Hej!
Nu till kommande helg är det AM-test lördagen
den 6:e februari, kanske jag åker till klubblokalen
och gör ett försök på AM!? Du också? // SM5KRI

OBS ! Hedersmedlemmar är
avgiftsbefriade!

Kalendarium 2021

Ordförande har tillfälligt en paus pga. ohälsa och
Donald SM5ACQ träder tillfälligt in som
ordförande. // Styrelsen

11/2
11/3
8/4

månadsmöte kl. 19 Jitsi meet
månadsmöte kl. 19 Jitsi meet
månadsmöte kl. 19 Jitsi meet

Årsmötet var från början planerad till 11 februari
2021. Styrelsen har beslutat att skjuta lite på
årsmötet till våren 2021, senast maj månad. Som
förut har skrivits i e-QRZ kommer vi i god tid att
skicka ut kallelse och alla handlingar i form av ett
extra årsmötes-eQRZ samt något slags formulär
med årsmötes agenda och förslag från styrelsen
och valberedning där du som medlem kan avge
din röst (ja / nej) genom poströstning. Vi
återkommer!

Medlemsavgiften 2021
Med risk för att verka vara tjatig, Nu har i
skrivande ungefär 86 % av medlemsskaran
betalat in medlemsavgiften, utmärkt! Med tanke
på rådande pandemi och att verksamheten är
nere för tillfället finner styrelsen att vi inte ska
göra några ändringar, så medlemsavgiften är
oförändrad - 200 kr! Dock är ekonomin sådan att
vi inte kan räkna med andra inkomster än medlemsavgifter och kommunalt bidrag, så varje
krona vi kan få in som medlemsavgift är
värdefullt för VRK!

Ordförande har ordet

Testresultat VRK
SSAs HF Cup 2020
Precis som vi trodde vann SK5AA SSAs HF Cup
2020. När alla loggar registrerats blev
slutresultatet följande:
1. SK5AA 134062 p 1090 loggar
2. SK6AW 118387 p 1522 loggar
3. SK3W 108997 p 575 loggar
Sammanlagt 18 personer tävlade för SK5AA och
bidrog med värdefulla poäng. Dessa var i resultatordning: SM5SIC, SM5ALJ, SM5DXR, SM5ACQ,
SM5EFX, SM5GMZ, SM0EOS, SM5ILE, SM5KRI,
SM5FUG, SM5FQQ, SM5LSM, SA5TAB,
SM5KWU, SM5CJW, SM5HDN, SM5ENX och
SM5LNE.
SSAs HF Cup 2021 har också börjat bra och just
nu leder SK5AA tätt följda av SK4DM och SK3W.
Du är väl med och tävlar för SK5AA.

SSA Månadstest 2021 klubbtävlingen
Första omgången av SSAs Månadstest gick också
ganska bra.

CW-2021 januari
1.
SK5AA
2.
SK1BL
3.
SK6KU

1700 – 2100 UTC vid sommartid
Observera att tiden i loggarna skall vara UTC.
REGLER:
http://ssa.se/contest/?document=RULESNAC

6354 p
3854 p
3356 p

För SK5AA tävlade: GMZ, EOS, EFX, ACQ, DXR,
SK5AA (KRI) och LSM
SSB-2021 januari
1.
SK6KU
4650 p
2.
SK5AA
4424 p
3.
SK6AW
3504 p
För SK5AA tävlade; DXR, ACQ, EOS, EFX, TAB,
SK5AA (KRI) och LSM.
Om någon bidragit med ytterligare 227 poäng i
SSB-delen så hade vi vunnit där. Vem ställer upp
och bidrar med poäng i februaritesten?

SM5ACQ Donald

Kommande tester
Redaktionens förslag på tester, full kalender,
länkar till regler finns här:
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
-- Tider anges 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 (2/2, 2/3)
1900 LT (1700z) NAC-144 MHz
Första torsdagen varje månad (4/2, 4/3)
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 tidpunkter. 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=RULESNAC-28
Andra torsdagen varje månad (11/2, 11/3)
1900 LT (1700z) NAC-50 MHz
Gemensamma tider för NAC 50 och 144
1900 – 2300 lokal tid.
1800 – 2200 UTC vid normaltid, vinter

Månadstesten
Sön 14 februari
14:00 SSA MT SSB
15:15 SSA MT CW
https://www.ssa.se/sm-qrp-party/
Första lördagen och söndagen i varje månad kl.
09.00-15.00 SNT.
QRG: CW 3555-3565, SSB 3685-3695 kHz. CW
max 5 Watt output, SSB max 10 Watt!
lördag, den 6 februari 2021

08:00 AM-test [AM]
Regler: https://sm5b.se/am-test-regler-2/

Premiär för en helt ny contest!
The EUDXCC is pleased to announce 1st
International EUDX Contest.
It is a world-wide competition: everybody can
work everybody. Date and time: The contest
will be held on each first full weekend of February
starting at 18.00Z Saturday and ending at
18.00Z Sunday (24hours). In year 2021 the
dates will be February 6-7.
Regler: https://eudxcc.altervista.org/wpcontent/uploads/2021/01/EUDX-CONTESTRULES_2021-1.pdf eller googla på EUDXCC.

2021-02-06 08:00 – 15:59
Triathlon DX Contest
[SSB | 80,40,20,15,10]
2021-02-06 16:00 – 23:59
Triathlon DX Contest
[RTTY | 80,40,20,15,10]
2021-02-13 00:00 – sön 2021-02-14 23:59
CQ WPX RTTY Contest
[RTTY | 80,40,20,15,10]
2021-02-13 12:00 – sön 2021-02-14 12:00
Dutch PACC Contest
[CW,SSB | 160,80,40,20,15,10]

2021-02-20 00:00 – sön 2021-02-21 23:59
ARRL International DX Contest
[CW | 160,80,40,20,15,10]
2021-02-27 06:00 – sön 2021-02-28 18:00
REF Contest
[SSB | 80,40,20,15,10]
2021-02-27 13:00 – sön 2021-02-28 13:00
UBA DX Contest
[CW | 80,40,20,15,10]
2021-03-06 00:00 – sön 2021-03-07 23:59
ARRL International DX Contest
[SSB | 160,80,40,20,15,10]
2021-03-07 (sön) 07:00 – 11:00
UBA Spring Contest [CW | 80]

Som Ni som känner mig vet, kör jag ganska
mycket CW men på senare tid har det också blivit
en hel del FT8. Just med FT8 har jag på 80 m
hört både JA och W mitt på ljusa dagen och även
andra DX. Målsättningen den närmaste tiden är
därför att under vinterhalvåret köra ihop nya
länder på 80 m där jag ännu inte har fått ihop 100
DXCC-länder.
Björne, SM5VSS som också bor i ett höghus har
en liknande antenn som jag och har också
uppnått mycket fina resultat med den.

/Donald, SM5ACQ

SM5ACQ QRV från nytt QTH

DX-kalendern februari 2021

Sedan årsskiftet är jag QRV från nytt QTH
mycket tack vare ovärderlig hjälp av Janne,
SM5FQQ och Bertil, SM5IZS. Strax före jul
flyttade jag från radhuset till en lägenhet på 7:e
våningen och mycket snabbt fick jag upp en
EFHW-antenn som sitter mellan balkongen och
en stor tall ca 50 m från huset.

En liten titt på DX.news.com visar följande:

Den effektiva antenndelen är 42 m och jag köpte
den inkl tillhörande trafo från en tillverkare i
Holland. Denna antenntyp finns i många olika
utföranden och i mitt fall fungerar den nöjaktigt
på alla kortvågsband utom 60 m. På 80/40 m går
den t.o.m. mycket bättre än de trådantenner jag
lyckat få upp på radhustomten och förvånansvärt
bra även på övriga band.
Jag antar att höjden därvid är av stor betydelse.
Min EFHW-antenn är ändmatad vilket underlättat montaget mycket eftersom jag sluppit
problemet med matarledningen som ibland kan
vara svårt med mittmatade antenner.
Antennlängden har i mitt fall anpassats så att den
fungerar bäst på CW-delen. För att gå bra även på
SSB-delen skulle antennlängden behöva justeras
något vilket kan vara något att tänka på för den
som ofta kör både CW och SSB. Autotunern i min
Elecraft K3 klarar dock att stämma av även på
SSB-delen.
Planer finns på att utveckla installationen så att
min EFHW-antenn även ska fungera på 60 m och
bättre än nu på 160 m.

1-9/2
11-19/2
20-28/2
27-28/2

VP8DOI Antarctica
5VDE Togo
ZF2BJ Grand Cayman Island
PJ7AA Sint Maarten Island

Hela februari:
Monaco
Bear Island
Antartica
Jan Mayen

3A/F5RBB 3A/F4FRL
JW/LB2PG (till 1/6)
RI01ANT
JX2US

All info här:
https://dxnews.com/calendar/

Medlemsstatistik 2021-02-01
•
•

75 st
67,4

betalande medlemmar.
medelålder i klubben.

Håll avståndet till varandra
– 144 MHz våglängd!

