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Månadsmöten inställda. 
Som bekant är alla fysiska aktiviteter som 

månadsmöten, öppet hus, hamlunch 

pausade. Detta på grund av Coronaviruset. 

Fortsättning följer, vi meddelar via eQRZ 

och nyhetsbrev per e-post när vi kan 

återuppta verksamheten. 
 

 

Ordförande har ordet 
Som ni alla vet så har vi beslutat att göra 

en paus i våra möten och öppet hus akt-

iviteter nu i Coronatider. Med tanke på att 

de flesta av oss inte är ungdomar längre 

utan tillhör en av riskgrupperna tycker vi 

att det är klokt. 

 

Ingen kan sia när vi kan återgå till det 

normala igen, det kan dröja ett tag. Vi har 

dock en hobby som vi kan utöva hemifrån 

och det är ju bra. Så låt oss höras i etern på 

förslagsvis 3712 khz eller varför inte på 

vår repeater SK5RHQ.  

 

Vi ämnar köra en amatörradiokurs till 

hösten med start någon gång i oktober, vi 

har redan fått en intressent som har hört av 

sig. Känner du någon som du tror kan ha 

intresse för vår hobby så sprid ordet om 

höstens kurs.  

 

Var rädd om er där ute så hörs vi i etern. 
73 de SA5GRV /Kai 

 

Glädjande klubbnytt 

  Mitt i all rapportering om Corona och 

Covid-19 vill jag komma med en glädjande 

nyhet nämligen att det nu är klart att VRK 

tar över hela ”radiorummet” från AFI. Det-

ta gäller med omedelbar verkan och det är 

upp till oss att börja möblera rummet så 

som vi vill ha det.  

  AFI har alltså flyttat ut alla sina prylar 

och vi kan fylla rummet med VRK-grejor. 

Bl.a. finns planer på att möblera med yt-

terligare en operatörsplats så att två radio-

stationer ska kunna användas samtidigt, ett 

litet bibliotekshörn och fler platser där 

besökare kan sitta ned och ha trevligt. När 

detta kan genomföras beror naturligtvis 

mycket på hur det utvecklar sig med Cor-

onasmittan och i vilken utsträckning vi 

håller oss friska. Alla träffar med många 

inblandade är ju t.v. inställda men någon 

eller några få i taget kan nog ägna en stund 

åt möblering. Vi ska dock vara återhåll-

samma med vad vi tar dit för att undvika 

att det på kort tid börjar likna ett förråd. 

  I och med inrättandet av ett litet bibliotek 

kan vi också återuppta tidningsutbytet med 

andra klubbar och kanske ta dit en del litt-

eratur som f.n. finns magasinerat i förrådet 

ute i Kungsåra. Kanske kan vi också åter-

uppta prenumerationen på vissa utländska 

amatörradiotidningar 

  Dörröppningen in till det rum som AFI 

behåller ska givetvis sättas igen och vi 

kommer att få nytt lås på dörren (och nya 

nycklar). Vi kan då också lättare avgöra 

hur många nycklar vi ska ha och vem som 

ska ha nyckel. 



  När verksamheten framåt hösten för-

hoppningsvis rullar igång igen ska vi nog 

ha rummet färdigt. Tillgången till det stora 

mötesrummet på övre våningen och konf-

erensrummet på nedre våningen fortsätter 

som tidigare. 

  Frågor och funderingar angående 

möbleringen tar Ni givetvis upp med 

nyvalde ordföranden Kai, SA5GRV. 

Donald, SM5ACQ 

 

 

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 (7/4, 5/5) 

NAC-144 MHz 

 

Andra torsdagen varje månad  9/4, 14/5) 

NAC-50 MHz 

 
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 loggen skall vara UTC. 

REGLER: 

http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC 

 

Första torsdagen varje månad (2/4, 7/5) 

To  1900 LT NAC-28-CW 

 2000 LT NAC-28-SSB 

 2100 LT NAC-28-FM 

 2200 LT 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-NAC-

28 

 

4-5 april 

15:00 SP DX Contest 

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

 

11-12 april 

07:00 Japan International DX Contest 

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

12:00 OK-OM DX SSB Contest  

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

18:00 TESLA Memorial HF CW Contest 

21:00 Yuri Gagarin Internat DX Contest 

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

 

12 april 

14:00 SSA MT SSB 

15:15 SSA MT CW 

 

17-18 april 

21:00 The Holyland DX Contest 

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

 

18-19 april 

12:00 CQMM DX CONTEST  

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

 

25-26 april 

12:00 SPDX RTTY Contest  

 [RTTY | 80,40,20,15,10] 

13:00 USKA Helvetia Contest  

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

 

2-3 maj 

12:00 ARI International DX Contest  

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

 

 

Testresultat VRK 
SSAs HF Cup 2020 
  Resultatet av HF Cupen efter 3 månader (24 mars) 

visar att SK5AA leder:   

1. SK5AA 29194 p  288 loggar 

2. SK3W 25184 p 149 loggar 

3. SK6AW 25037 p 350 loggar 

    Hittills i år har 14 medlemmar skickat in 

testloggar där de angivit att de tävlar för SK5AA i 

SSAs HF Cup. Hoppas det blir ännu fler nu när 

många av oss den närmaste tiden har extra gott om 

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


tid att hålla på med vår hobby och kanske delta i 

olika tester.  

 

 

SSAs Månadstest 2020- klubbtävlingen 

  Månadstesterna startade om i januari och 

efter 3 månader är läget följande: 

 

CW-2020 

1. SK5AA 14958 p 

2. SK6AW   9756 p 

3. SK3IK    4632 p 
  De som hittills i år tävlat för SK5AA i 

Månadstesten på CW: SM0EOS (SF5O), 

SM5DXR, SM5ALJ (SE5L), SM5ACQ, 

SM5SIC (SM5S). SM5ILE, SM5LSM, 

SM5EFX. SM5KRI (SK5AA). 

 

SSB-2020 

1. SK5AA 17758 p 

2. SK6AW 15568 p 

3. SK2AT 10162 p 
  De som hittills i år tävlat för SK5AA i 

Månadstesten på SSB:  SM0EOS (SF5O), 

SM5SIC (SM5S). SM5DXR, SM5ALJ 

(SE5L), SM5ILE, SM5ACQ, SA5TAB, 

SM5LSM, SM5EFX, SM5KRI (SK5AA) 

 

 

DX - tips 
För att se alla förslag för april gå till: 
https://dxnews.com/calendar/2020/april/ 

 

Redaktionen noterar att ovanligt många 

DXpeditioner är inställda, pga Corona. 

DX-kalendern för april är ovanligt tom 

förutom dessa: 

 

5 februari-20 april 

H44MS Solomon Islands 

 

8 mars - 9 april 

8P6DR Barbados 

 

30 mars - 12 april 

XW4XR Laos 

 

1-7 april 

FJ/OH2IS Saint Barthelemy Island 

 

Övrigt VRK 
 

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 betalningsinfo tillsammans 

med korten. 
 

 

VRKs 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 

 83  betalande medlemmar (2020)  

 65,1  medelålder (betalande medl) 

 

 

VRK:s 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 ytterdörren för att bli 

insläppt. 

VRK Lånestation 

Klubben har en komplett station för 

kortvåg. Mera info om utlåning m.m –se vår 

hemsida http://www.sk5aa.se/?page_id=4616 

 

 

Nästa nr av eQRZ  
kommer i början på maj 2020! 


