
Västerås Radioklubb 

eQRZ 
Maj 2020 

Tillfällig redaktör: 

SM5KRI Krister eqrz@sk5aa.se 

VRK kalender 2020 
XX/X Styrelsemöte kl 18 inställd 

 Månadsmöte kl 19 inställd 

Månadsmöten inställda 
Som bekant är alla fysiska aktiviteter som 

månadsmöten, öppet hus, ham-lunch 

pausade. Detta på grund av Coronaviruset. 

Fortsättning följer, vi meddelar via eQRZ 

och nyhetsbrev per e-post när vi kan 

börja återuppta verksamheten. 

Ordförande har ordet 
Radiovänner! 

Ytterligare en månad utan att vi har kunnat 

hålla några träffar. Vi hoppas intensivt att 

vi kan komma igång till hösten igen. 

Donald har skrivit lite om detta i att annat 

avsnitt i detta nummer av eQRZ. 

 

Vår hobby går dock att praktisera hemifrån 

och det är ju bra. Jag själv köpte nyligen en 

begagnad IC 7000 för att ha på landet för 

lite FT 8 körning. Vid provkörning gav 

radion upp med en smäll och ett mindre 

rökmoln. Konsulterade Google och kom 

fram till att ett standardfel hade inträffat. 

Drivsteget före sluttrissorna hade lagt av. 

Demonterade radion i beståndsdelar, 

mycket riktigt FET trissan helt förkolnad. 

Vad göra, jo beställa en ny FET. Digi-Key 

hade vad jag behövde och levererade efter 

några dagar. Återstod att få till lödningen 

av kortet, fick hjälp att medelst varmluft 

löda tillbaka FET en.  

Så långt har jag kommit nu, återstår att få 

ihop radion samt att införa ett antal fixar 

för att inte råka ut för samma elände igen 

och förstås en hel del trimning så det finns 

att fixa med.  

Ha det bra och var försiktiga! 

73 de SA5GRV /Kai 
 

Nytt gällande klubblokalen 
Dörröppningen mellan oss och AFI är nu 

igensatt med gipsskivor och behöver få lite 

vävtapet och färg i samma skala som 

väggarna i övrigt så blir det lite snyggare. 

Det får vi nog antagligen fixa själva. 

Låset till lokalen är utbytt och nya nycklar 

har tillverkats, de gamla nycklarna har 

returnerats till AFI via hyresvärden. Det är 

lika många nycklar som tidigare men fler 

nycklar kommer att tillverkas till hösten 

om öppet hus och eventuell annan verk-

samhet kanske kommer i gång. 

 

Det är helt beroende på hur det utvecklar 

sig med Coronan. Vi har ännu maj månad 

och sommaren framför oss och risken är 

fortsatt hög att Coronan verkligen kan 

eskalera i Västmanland!  

Om verksamheten kommer igång i höst 

kan det innebära att vi kanske får begränsa 

besöksantalet till en början och införa lite 

strängare regler gällande fram till årets slut 

som att tvätta händer, använda handsprit 

m.m. INNAN man beträder lokalen. Men 

det tar vi beslut om då det blir dags. 

Än så länge finns det inga möbler, men vi 

kommer att beställa bokhyllor för biblio-

teket, under maj månad som hämtas upp 

utanför IKEA:s lastzon och transporteras 

till lokalen. Montering sker under juni och 

vi söker även efter ett lämpligt runt högt 

bord med plats för 4-5 st. personer med lite 

avstånd mellan. Stolar finns på vinden som 

kan användas till detta. 



Är det kanske möjligen så att någon har ett 

stort runt bord att skänka till lokalen? Och 

när vi ändå efterlyser lite saker, vi kan 

dessutom senare behöva en dammsugare 

då den lilla ynkliga sopborsten och till-

hörande skyffel vi har just nu blir lite 

ineffektiv när vi nu har en större lokal!! 

Så om det är någon som planerar att skaffa 

sig en ny ”motorsugsmaskin” till sitt hus-

håll kanske din gamla som givetvis är fullt 

fungerande och inte skruttig kan få ett nytt 

fortsatt liv ett tag till hos VRK?  

Kontakta styrelsen om du har ett lämpligt 

runt bord eller en bra dammsugare att 

skänka till VRK! 

Tillsvidare är det endast SM5KRI Krister 

som nu besöker lokalen enstaka helger, 

främst för att köra månadstesten och andra 

tester med signalen SK5AA, och tömmer 

postboxen vid entrén samt besiktigar den 

nya antennen då det har blåst kraftigt sista 

tiden men än har inte kortvågsantennen 

ramlat ned!  

Så får det vara fram till hösten, då kanske 

ni kan vara två som hjälps åt med 

månadstesten? 

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 (5/5, 2/6) 

NAC-144 MHz 

 

Första torsdagen varje månad (7/5, 4/6) 

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 

 

Andra torsdagen varje månad  (14/5, 11/6) 

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 

 

2-3 maj 

12:00 ARI International DX Contest 

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

 

9-10 maj 

12:00 ARI Alessandro Volta RTTY DX 

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

 

16-17 maj 

12:00 King of Spain Contest 

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

 

17 maj 

14:00 SSA MT CW 

15:15 SSA MT SSB 

 

23-24 maj  

00:00 CQ WW WPX Contest  

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

23-24 maj 21:00 – 02:00 

21:00 Baltic Contest  

[CW,SSB | 80] 

 

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


Testresultat VRK 

SSAs HF Cup 2020 

  Resultatet av HF Cupen efter 4 månader 

(24 april) visar att SK5AA leder: 

1. SK5AA 42 311 p  424 loggar 
2. SK6AW 38 438 p 561 loggar 
3. SK3W 36 390 p 228 loggar 

  Hittills i år har 15 medlemmar skickat in test-

loggar där de angivit att de tävlar för SK5AA i 

SSAs HF Cup. Hoppas det stora deltagandet 

håller i sig så att vi behåller vår ledning. 

SSAs Månadstest 2020- klubbtävlingen 

  Månadstesterna rullar på och efter 4 månader 

är läget följande: 

 

CW-2020 
1. SK5AA 19552 p 
2. SK6AW 14198 p 
3. SK1BL   7994 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 
SK5AA 22666 p 
SK6AW 18030 p 
SK7CAT 12114 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 maj gå till: 
https://dxnews.com/calendar/2020/may/ 

 

Många DXpeditioner är inställda, pga 

Corona. DX-kalendern för maj 

innehåller bara dessa tre: 

 

4-15 maj 

FJ/F6CUK FJ/F6EHJ Saint Barthelemy 

Island 

 

10-16 maj  

A91WTIS Bahrain 

20-26 maj 

J8/UR5BCP Saint Vincent and Grenadines 

 

ssa.se ny hemsida uppe. 
SSA:s hemsida har uppdaterats och fått en 

helt ny design, kika gärna på den. Jag 

tycker dock att den designen inte fungerar 

så bra i mobilen / SM5KRI 

 

Övrigt VRK 

Utgående QSL-kort via SSA 
Information om utgående QSL-kort kan läsas i 

föregående nummer av eQRZ. 
 

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 

 84  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 

informationen i föregående nummer och vår 

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

 

 

Håll avståndet – 144 MHz våglängd! 
 

 

Nästa nummer kommer i början på juni  

– därefter är det sommaruppehåll. 


