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formulär med årsmötes agenda och förslag
från styrelsen och valberedning där du som
medlem kan avge din röst (ja / nej).
Formuläret skickas elektroniskt till utsedd
rösträknare som får räkna och redovisa vid
årsmötet.
Allt för att det skall gå demokratiskt rätt
till, är det någon bland medlemmarna som
frivilligt vill ställa upp som rösträknare?
Hör av dig till styrelsen snarast!
Valberedningen uppmanas härmed att
påbörja sitt arbete, men vi hoppas att alla
står kvar på sina poster, styrelsemedlemmar, revisorer och funktionärer
vilket bör underlätta för valberedningen.
Motioner till årsmötet bör vara styrelsen
tillhanda per e-post info@sk5aa.se senast
5 januari 2021 för att vi skall hinna behandla och förbereda utskick av årsmöteseQRZ och kallelse.
Styrelsen

Fysiska månadsmöten inställda!

Inget julbord

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.

Något som nog alla förstår vid det här laget
är att vi inte kommer ha något julbord i år
som brukligt pga coronan!

Månadsmötet november
Förhoppningsvis kan vi ta ett beslut om
medlemsavgiften 2021, det börjar bli dags att
tänka på detta! Kassören kommer att skicka ut
info via e-post till alla.

ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet planeras till 11 februari 2021.
Med tanke på pågående pandemi kommer
mötet att hållas digitalt via Jitsi eller annat
lämpligt forum.
Styrelsen kommer i god tid att skicka ut
alla handlingar i form av ett extra
”årsmötes-eQRZ” samt något slags

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Hej VRK-kamrater!
Tyvärr har vi inte kunnat träffats under en lång
tid pga coronaviruset. Som ordförande ber jag
samtliga i styrelsen och på andra förtroendeposter att kvarstå även under år 2021. Kan vi
se det snart gångna året som en parentes och
bara fortsätta 2021 med samma besättning?
Ställer ni upp på det?
Årsmötet beslutar ju om vilka som ska få
medlemmarnas förtroende för det kommande
året. Jag hoppas att vi kan besluta så här på
kommande årsmöte. Vad säger ni övriga
medlemmar?

För några veckor sedan hade vi en uppstart för
blivande radioamatörer. Tre personer, Johan,
Stefan och Robin hade möjlighet att delta. Bo
Lenander, Donald Olofsson och undertecknad
deltog från VRK:s sida. Deltagarna fick sig till
livs en introduktion till amatörradio under
några timmar, vilket var mycket uppskattat.
Jag vill tillägga att vi höll ordentliga avstånd,
minst 144 MHz i stora möteslokalen på andra
våningen.
Mer om årsmötet och röstningsformulär
skickas ut inom några veckor. Låt oss hoppas
att 2021 blir ett mer normalt år och att vi kan
återuppta våra aktiviteter till en mer normal
nivå.

SSB-2020
1. SK6AW
2. SK5AA68421 p
3. SK7CA 36263 p

68525 p

Eftersom SK5AA vann SSB-delen i oktober
har vi nu knappat in på SK6AWs försprång
och nu skiljer bara 104 poäng. Om vi fortsätter
på den vägen kanske vi tar hem totalsegern
2020. Du är väl med och tävlar för SK5AA!?
Kul att -GMZ också haft möjlighet att delta i
MT den senaste tiden. Det är nog främsta
orsaken till att vi kommit ifatt SK6AW.
I den individuella tävlingen ligger just nu
SM5DXR på 6:e plats, ACQ på 10:e, ALJ på
11:e och EOS på 12:e.

73 de SA5GRV

NYTT FRÅN KLUBBLOKALEN

TESTRESULTAT VRK

Inte mycket att berätta här, men det pågår
aktiviteter här och där tills vi som arbetar med
detta åter kan träffas igen och fortsätta med
montering med mera. Vi måste tänka lite på
Corona och eventuella kommande lokala
restriktioner vi också!

SSA:s HF Cup 2020
Resultatet av HF Cupen efter 11 månader (3
nov) visar att SK5AA har utökat sin ledning
rejält:
1. SK5AA
115.100 p
957 loggar
2. SK6AW
97.762 p
1326 loggar
3. SK3W
88.329 p
482 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. Kämpa på!

En 50 MHz haloantenn har anskaffats från
England och den har blivit intrimmad och
testad mellan Grillby och Hålsbo med goda
signaler i båda riktningarna.

SSAs Månadstest 2020- klubbtävlingen
Månadstesterna rullar på och efter 10 månader
är läget följande:
CW-2020
1. SK5AA56887 p
2. SK6AW
3. SK1BL 21462 p

46651 p

SK5AA vann CW-delen i oktober 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
5:e plats, ACQ på 10:e och DXR på 11:e.

Ett annat kommande arbete är att jorda allt
med en grov kabel som skall gå från intagsplåten vid fönstret där antennomkopplare,
åskskydd med mera sitter ned till backen.

Kabeln med lämpligt jordspett skall grävas
nedanför vårt fönster en bit från yttervägg,
gärna innan tjälen sätter in.
Det är flera generösa medlemmar har hjälpt till
med material, vi vill redan nu tacka er alla för
detta!

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]

Månadstesten
15 oktober
14:00 SSA MT CW
15:15 SSA MT SSB
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!
7-8 november
12:00 – 12:00 Ukrainan DX Contest
[CW, SSB | 160-10m]
14-15 november
12:00 SL-testen [CW | 80-40m]
13:15 SL-testen [SSB | 80-40m]
14:30 SL-testen [DIGITAL | 80-40m]
14-15 november
00:00 – 23:59 Worked All Europe DX
Contest [RTTY | 80, 40, 20, 15, 10]

Första tisdagen varje månad ( 3/11, 1/12)
1900 LT (1700z) NAC-144 MHz

12:00 -12:00 OK-OM DX Contest
[CW | 160, 80, 40, 20, 15,10]

Första torsdagen varje månad ( 5/11, 3/12)
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

21-22 november
12:00 – 12:00 LZ DX Contest
[CW, SSB | 80, 40, 20, 15, 10m]

Andra torsdagen varje månad (12/11, 10/12)
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=RULESNAC

28-29 november
00:00 – 23:59 CW WW DX Contest
[CW | 160-10]
5 – 6 december
ARRL 160 Meter Contest
[CW | 160]
12 – 13 december
ARRL 10 Meter Contest
[CW, PHONE | 10]

DX - TIPS
För att se alla planer för kommande månader
gå till:
https://dxnews.com/calendar/
Många expeditioner är inställda, pga.
Corona. DX-kalendern innehåller bara ett
fåtal som planeras. Men det börjar bli fler
nu!

ÖVRIGT VRK

VRK Låneinstrument

VRK styrelse 2020
Ordförande och ansvarig utgivare eQRZ:
SA5GRV Kai Graversen, ordf@sk5aa.se

Klubben har ett antennmätinstrument
MFJ259B för utlåning. Det är ett arv från
ARA/SK5PZ. Det finns hos SM5FUG i en
praktisk väska. Sm5fug@ssa.se

Sekreterare:
SM5EFX Anders Eidenvall,
sekr@sk5aa.se

NYA MEDLEMMAR
Omar Laallam, Enköping

Kassör
SM5KRI Krister Eriksson,
kassor@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson,
registrator@sk5aa.se

Håll avståndet till varandra
– 144 MHz våglängd!

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.
QSLkorten kan lämnas i Lennarts brevlåda
vid Stångjärnsgatan 65, VÄSTERÅS

Medlemsstatistik 2020
•
•

89
67,4

(+5) betalande medlemmar.
(-0,4) medelålder i klubben.

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

Jag flyttar snart
Efter nyår flyttar jag från radhuset där jag bott
i 32 år, men jag flyttar bara ca 100 m till en
lägenhet på 7:e vån vid Skiljeboplatsen. Om
någon är intresserad av både radhus och
antenner så är Ni välkomna att höra av Er.
Antennerna består av en takmast av typ
fackverk (4,5 m hög) med antennrotor, 3-bands
beam med 3 el på 20 m och 4 el på 15/10 m,
roterbar dipol för 30/17/12 m och GP (typ X300) för 2m/70 cm i toppen. Dessutom finns
min lyssningsloop med tillbehör ute i trädgården samt tråddipoler för 40/80 m. Dessutom
har jag en 18 el yagi för 70 cm i garaget. Allt
ska bort så lägg gärna ett bud. Flytt troligtvis
under januari-februari.
Radhuset ligger ute till försäljning på Hemnet.
Donald - ACQ

