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 Månadsmöte kl. 19 Jitsii meet 

Månadsmöten inställda 

Som bekant är alla fysiska aktiviteter som 

månadsmöten, öppet hus, ham-lunch 

pausade tills vidare. 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 

 

VRK:s YouTubekanal 

SM5KRI tog sig friheten att skapa en YouTube 

kanal med namnet Västerås Radioklubb. Än så 

länge finna bara ett litet filmklipp upplagd, 

men det kan komma fler tids nog. Förslag 

mottages gärna!  

NYA MEDLEMMAR 
Ny hedersmedlem: SM5FYA 

Tommy Zackrisson, Västerås 

Stefan Söder, Kungsör 

Johan Karlsson, Hallstahammar 

Kassören -KRI 

TESTRESULTAT VRK 

SSA:s HF Cup 2020 

Resultatet av HF Cupen efter 9 månader 

(29 sept) visar att SK5AA har utökat sin 

ledning:   

1. SK5AA 102825 p  851 loggar 

2. SK6AW   88102 p  1183 loggar 

3. SK3W  79344 p    439 loggar 

     

Hittills i år har nu 17 medlemmar skickat 

in testloggar där de angivit att de tävlar för 

SK5AA i SSAs HF Cup. Hoppas det stora 

deltagandet håller i sig året ut så att vi 

behåller vår ledning. 
    

SSAs Månadstest 2020- klubbtävlingen     

Månadstesterna rullar på och efter 9 

månader är läget följande: 

 

CW-2020 

1. SK5AA 50428 p 

2. SK6AW 40995 p 

3. SK1BL 19128 p 

   

SK5AA vann CW-delen i september och 

här därmed utökat sitt försprång. Du är väl 

med och tävlar för SK5AA under resten av 

året!?  I den individuella tävlingen ligger 

SM0EOS på 6:e plats. 

 

SSB-2020 

1. SK6AW 61507 p 

2. SK5AA 60104 p 

3. SK7CA 32307 p 

     

Eftersom SK5AA vann SSB-delen i 

september har vi nu knappat in på 

SK6AWs försprång. Om vi fortsätter på 

den vägen kanske vi tar hem totalsegern 

2020. Du är väl med och tävlar för 

SK5AA!?   

I den individuella tävlingen ligger just nu 

SM5DXR på 5:e plats. 

 

 

 

 



Blivande radioamatörer 

 Totalt har 7 intresserade hört av sig för att 

delta i den planerade amatörradiokursen. 

Eftersom Coronaläget är som det är och 

samtliga kursledare tillhör den s.k. ”risk-

gruppen” har vi bestämt att inte genomföra 

någon kurs nu i höst. Vi tror dock att 

åtminstone några av de intresserade ska 

kunna klara av att på egen hand lära sig det 

som krävs för ett amatörradiocertifikat – 

åtminstone med lite hjälp från kursledarna. 

Några har redan skaffat hem kurslitteratur 

från SSA och några har också till vår 

glädje redan blivit medlemmar i VRK. 

 De intresserade kommer att inbjudas till 

en upptaktsträff under Coronasäkra för-

hållanden så att vi får bekanta oss och 

därefter hoppas vi att de med vår hjälp (på 

distans) ska lyckas ta sig igenom kurs-

litteraturen. De som inte på egen hand 

lyckas nu är naturligtvis välkomna att delta 

vid nästa riktiga kurstillfälle. 

 Om några av de nya medlemmarna dyker 

upp på något av våra WEB-möten via Jitsi 

hoppas jag att Ni alla hälsar dem 

välkomna. 

Donald 

Nytt från klubblokalen 

Äntligen är arbete med att få antenner med 

rör och kabeldragning från schacket till 

skorsten kommit en bra bit på väg. 

Antennen på staketet är nu borttagen 

Det blir en VHF/UHF antenn från schacket 

för 2m/ 70cm och en VHF antenn för 

DMR, och en 6m halo H antenn.  

För kommande aktiviteter från klubben kan 

då DMR och 6m aktiveras, DMR hot-

spoten kommer att förhoppningsvis täcka 

Västerås och är QRV på 144.500 MHz.! 

Generösa medlemmar har hjälp till med: en 

del material, DMR mjukvara och instäl-

lningar, arbete på klubben, vi som bidragit 

och ställer upp och jobbar: SM5GRD, 

SM0MRF, SM5WFD, SM5KRI, 

SA5MOG, SA5GRV, SM5ACQ, SM5IZS.  

Koaxialkabel är sponsrat av Rosenberger. 

Det har planerats att få upp antenner, VHF-  

UHF sen vi kom in i den nya "klubb-

stugan", + att det även blir en ny radioplats 

för VHF/UHF med kortvågs-radion är kvar 

på det inre bordet. Det kommer även under 

vintern bli hyllplan på varje bord som ger 

bättre plats för kringutr. 

SM5WFD 
 

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 (6/10, 3/11) 

1900 LT (1700z) NAC-144 MHz 

 

Första torsdagen varje månad (1/10, 5/11) 

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


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

28 

 
Andra torsdagen varje månad (8/10,12/11) 

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 

18 oktober 

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! 

 

3-4 oktober 

06:00 – 06:00 Oceania DX Contest 

[SSB | 160-10m] 

 

4 oktober 

05:00 – 23:00 RSGB DX Contest 

 

10-11 oktober 

06:00 – 06:00 Oceania DX Contest 

[CW | 160-10m] 

 

12:00 – 11:59 Scandinavian Activity 

Contest [SSB | 80-10] 

 

17-18 oktober 

15:00 – 14:59 DARC Worked all 

Germany Contest [CW, SSB | 80-10] 

 

24-25 oktober 

00:00 CQ WW DX Contest (48h) 

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

 

31 okt – 1 nov 

12:00 – 11:59 Russian WW MultiMode 

Contest  

[CW/SSB/PSK//RTTY | 160-10m] 

 

7-8 november 

12:00 – 12:00 Ukrainan DX Contest 

[CW, SSB | 160-10m] 

 

DX - TIPS 
För att se alla planer för hösten gå till: 
https://dxnews.com/calendar/2020/october/ 

https://dxnews.com/calendar/2020/november/ 

 

 

Många expeditioner är inställda, pga. 

Corona. DX-kalendern innehåller bara 

ett fåtal som planeras. Om de sedan blir 

av är väl en annan fråga!  

 

 

 
 

En julgransfot kan användas till mycket, 

t.ex. till en GP-antenn.       SM5CFH Kjell 

https://contest/
http://ssa/
https://www.ssa.se/sm-qrp-party/
https://dxnews.com/calendar/2020/october/
https://dxnews.com/calendar/2020/november/


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 

• 87  betalande medlemmar (2020)  

• 68,8  medelålder (betalande medl.) 

 

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! 


