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Hej! 

2021 inleds med fortsatta restriktioner när det 

gäller pandemin och alla undrar nog när det skall 

ta slut. Låt oss dra ett streck över 2020 och blicka 

framåt, håll ut!  // SM5KRI 

Kalendarium 2021 

14/1 månadsmöte kl. 19 Jitsi meet 

11/2 månadsmöte kl. 19 Jitsi meet 

11/3 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 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 vill 

påminna om 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 årsmötes-

eQRZ och kallelse. 

Medlemsavgiften 2021 
Nu har i skrivande stund knappt 66 % av 

medlemsskaran betalat in medlemsavgiften, bra! 

Med tanke på rådande pandemi och att verksam-

heten är nere för tillfället finner styrelsen att vi 

inte ska göra några ändringar, så medlems-

avgiften är oförändrad - 200 kr!  

Enligt stadgarna skall avgiften betalas senast 31 

januari. Plusgiro 38 15 01-6. 

Fullständig information finns här: 

http://www.sk5aa.se/?page_id=13 

OBS ! Hedersmedlemmar är 

avgiftsbefriade! 

Ordförande har ordet 
För ett år sedan när jag tog över ordförandeskapet 

i VRK hade jag många planer för hur vi skulle 

kunna vidareutveckla aktiviteter i vår förening. 

Därav har det inte blivit mycket gjort på grund av 

Coronaviruset, så nytt år och nya möjligheter.  

 

Det gånga året har varit svårt med den pandemi 

som härjat över världen. Nu har läkarvetenskapen 

kommit så långt att dom har lyckats få fram ett 

vaccin mot denna farsot, det gör att vi kan se fram 

emot år 2021 med större tillförsikt än utan vaccin.  

 

Vi hoppas att vi kan komma igång med våra 

ordinarie månadsmöten framåt våren. Det är 

något att se fram emot, jag längtar till att vi kan 

sätta igång igen. 

Med önskan om ett Gott nytt År 

73 de SA5GRV 

 

Instruktioner för virtuellt möte Jitsi 

Logga in genom att klicka på den länk som anges i 

vårt nyhetsbrev eller särskild inbjudan. 

Mötet genomförs alltså i en webbläsare och det 

innebär att man inte behöver installera en app-

likation. Dock kan vissa äldre webbläsare som 

Internet Explorer inte fungera. Uppdatera till 

senaste versionen av din webbläsare! De som 

fungerar bra är Chrome, Firefox och Edge. 



Acceptera att Jitsi får tillgång till mikrofon och 

webbkamera om du får den frågan från din 

webbläsare (kamera behövs egentligen inte). 

Ange ditt namn. Klicka på de tre punkterna i 

nedre högra hörnet. Välj Inställningar (settings) 

och därefter Profil (profile). Skriv in din signal 

och ditt namn. Detta är bra så att vi alla deltagare 

kan se vem som är med. 

Börja med att stänga av din mikrofon så att man 

ser att mikrofonen är överstruken. Klicka på 

mikrofonsymbolen längst ner i mitten på 

skärmen. 

Ett tips - Mellanslagstangenten kan fungera som 

PTT även om mikrofonen är av. Tryck på 

mellanslags-tangenten när du vill prata, tryck 

igen när du är klar. 

Övrigt 

Förste man som har startat upp mötet har ibland 

en symbol i form av en stjärna synligt i neder-

kanten av sin ruta har "makten" och kan tysta 

andras mikrofoner m.m. vid behov, t ex QRM. 

Om du vill säga något, klicka på handen nere till 

vänster. Avvakta till ordföranden ger dig ordet. 

Aktivera först då mikrofonen och börja prata. Det 

är förstås viktigt att stänga av mikrofonen då man 

har pratat färdigt. Glöm inte att ta ner handen då 

man har pratat. Annars kan man tro att man 

alltjämt vill ha ordet. 

Om du vill visa något, öppna bilden eller 

dokumentet i förväg och håll den minimerad på 

ditt skrivbord. Vissa bilder kanske inte kan visas 

med vilket program som helst, man kan använda 

Windows foto visare men ej med Foton som även 

finns i windows.  

Det kan komma upp ett val där du skall välja 

"programfönster" och det program du vill 

använda. Använd inte ”skrivbordet” för det blir 

pannkaka av detta. 

Bra att veta – Läs detta också 

Ett virtuellt möte är annorlunda än då man träffas 

öga mot öga. Det kan inte nog tydligt under-

strykas att mikrofoner BÖR vara nedtystade då 

man inte pratar. Det finns nog ingen som vill höra 

bakgrundsljud från TV-apparaten / rundradio 

eller någon hushållsapparat i ett annat rum, - de 

kan höras långt! 

Vi vädjar därför till de som vill vara snälla att 

respektera detta så att mötena går att genomföra. 

Tack på förhand. / Styrelsen 

Testresultat VRK 

SSAs HF Cup 2020 

  Allt tyder på att SK5AA vann HF cupen 2020. 

Men riktigt alla loggar har nog ännu inte kommit 

in så för säkerhets skull väntar vi väl med att fira 

segern. När detta skrivs är resultatet följande: 

1. SK5AA 134062 p 1909 loggar 

2. SK6AW 118387 p 1521 loggar 

3. SK3W 108997 p 575 loggar 

  Flitigaste poängplockaren för SK5AA 2020 var 

Göran, SM5SIC tätt följd av Bengt, SM5ALJ 

(SE5L) och Christer, SM5DXR.  

SSA Månadstest 2020 klubbtävlingen 

  SK5AA vann klubbtävlingen i SSAs månadstest 

2020, dvs vi vann både CW-delen och SSB-delen 

före tvåan SK6AW. Det stod redan ganska tidigt 

klart att vi skulle vinna CW-delen men på SSB var 

kampen ganska jämn ända till slutet. Vår bäste 

poängplockare på CW var Kent SM0EOS (SF5O) 

som blev Sverige-trea individuellt. Mycket bra 

gjort Kent. 

CW-2020 

1. SK5AA 66069 p 

2. SK6AW 52985 p 

3. SK1BL  24166 p 

Individuella resultat (bäst av 10 tester) 

1. SM5AJV 8000 p 

2. SM3RAB 6079 p 

3. SM0EOS 5446 P (SF5O) 

14. SM5ACQ 3942 p 

15. SM5DXR 3880 p 

16. SM5EFX 3494 p 

18. SM5ALJ 2921 p (SE5L) 

28. SM5KRI 2368 p (SK5AA) 

30. SM5ILE 2047 p 

34. SM5GMZ 1471 p (SK5A) 

55. SM5SIC 487 p 

57. SM5FUG 457 p 

63. SM5KWU 242 p 

65. SM5LSM 228 p 

75. SM5HDN 5 p (SK5AD) 



  Alltså 13 som 2020 tävlade för SK5AA i 

Månadstestens CW-del. 

SSB-2020 

1. SK5AA 81305 p 

2. SK6AW 77641 p 

3. SK7CA 41602 p 

Individuella resultat (bäst av 10 tester) 

1. SM6CKS 7165 p 

2. SM7XWI 7144 p 

3. SM6VVT 6859 p 

 

8. SM5DXR 5830 p 

11. SM5ACQ 4411 p 

13. SM0EOS 4373 p (SF5O) 

15. SM5ALJ 4303 p (SE5L) 

19. SM5ILE 3342 p 

20. SM5EFX 3223 p 

21. SM5GMZ 3113 p (SK5A) 

38. SA5TAB 1760 p 

45. SM5KWU 1391 p 

53 SM5LSM 909 p 

63. SM5KRI 593 p (SK5AA) 

64. SM5SIC 591 p 

88. SM5HDN 111 p (SK5AD) 

  Sammanlagt 13 tävlade 2020 för SK5AA i 

Månadstestens SSB-del. Hur kommer det att gå 

2021? En av våra flitigaste poängplockare Bengt 

SM5ALJ lämnade oss tyvärr plötsligt strax före 

jul.  

  Stort tack till alla som tävlade för SK5AA under 

2020! Hoppas att vi med förenade krafter lyckas 

ta hem segern även 2021.  

 

Kommande tester 
Redaktionens urval, 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 ( 5/1, 2/2) 
1900 LT (1700z) NAC-144 MHz 
 
Första torsdagen varje månad ( 7/1, 4/2) 
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=RULES-
NAC-28 

 
Andra torsdagen varje månad (14/1, 11/2) 
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 

17 januari 
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! 

Söndag, den 10 januari 2021 

0630 NRAU Baltic Contest [SSB | 80, 40] 

0900 NRAU Baltic Contest [CW | 80, 40] 

Regler: https://nraubaltic.eu/ 

Lördag, den 16 januari 2021 

12:00 HA DX Contest [CW, SSB | 160, 80, 40, 20 

15, 10] 24h 

Regler: http://ha-dx.com/en/contest-rules?idU=1 

Fredag, den 22 januari 2021 

22:00  CQ World-Wide 160-Meter Contest [CW | 

160] 48h 

Onsdag, den 27 januari 2021 

20:00 UKEICC 80m Contest - CW 1h 

 

https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
https://contest/
http://ssa/
https://www.ssa.se/sm-qrp-party/
https://nraubaltic.eu/


lördag, den 30 januari 2021 

06:00 REF Contest [CW | 80,40,20,15,10] 

12:00 UKEICC DX Contest [CW | 80,40,20,15,10] 

24h 

13:00 UBA DX Contest [SSB | 80,40,20,15,10] 

24h 

lördag, den 6 februari 2021 

08:00 AM-test [AM] 

Regler: https://sm5b.se/am-test-regler-2/ 

Silent Key 

SM5AKS Bertil – Silent key 

 

Den 17 december nåddes vi av budet att vår 

mångårige klubbmedlem (hedersmedlem) Bertil 

SM5AKS avlidit i en ålder av 91 år. Bertil blev 

medlem i VRK redan 1953 och de flesta av våra 

äldre medlemmar har säkert många glada minnen 

av trevliga QSOn och annat kamratskap med 

honom under de år som gått. 

  Bertil bodde på senare år i Fjärdhundra men 

hade under många år sommar-QTH på Almö 

Lindö strax utanför Västerås och var då ofta QRV 

därifrån. Du som har fler minnen än jag av Bertil 

får gärna maila några rader till mig så att vi kan 

publicera lite mer i ett kommande nummer av 

QTC. 

Vi är många som saknar Dig Bertil! 

/Donald, SM5ACQ 

 

 

 

Medlemsstatistik 2020-12-31 

• 87  betalande medlemmar. 

• 67,3  medelålder i klubben.  
 

SM5ALJ, Bengt – Silent key 

 

Den 20 december nåddes vi av budet att vår 

medlem Bengt, SM5ALJ i Fagersta hastigt hade 

avlidit i en ålder av 76 år. Bengt var relativ ny som 

VRK-medlem men var desto flitigare när det 

gällde att dra ihop poäng åt SK5AA i SSAs MT och 

i SSAs HF Cup. Bara under 2020 deltog han i 306 

tävlingar med anropssignalen SE5L och samlade 

ihop över 25 000 poäng till SK5AA. Den sista 

testloggen avsåg Croatian CW Contest som gick 

dagen innan hans bortgång. Bengt och jag 

pratades ofta vid i telefon och han betonade alltid 

hur mycket han uppskattade medlemskapet i VRK 

och hur väl motttagen han kände sig i klubben. 

Sommartid var han ofta QRV från sin husbil. 

  Bengt hade den trevliga vanan att ringa och 

gratulera amatörradiokollegor när de fyllde år och 

ofta med att sjunga några strofer.  

  Tills för några år sedan, medan familjen bodde i 

eget hus, hade han en antennmast och kortvågs-

beam och körde mycket DX och tester. Men även 

sedan han flyttade till lägenhet och fick nöja sig 

med en enkel trådantenn fortsatte han att vara 

mer aktiv än de flesta. 

  Tack Bengt för många trevliga QSO och 

gemytliga samtal. 

/Donald, SM5ACQ 

 

 

Håll avståndet till varandra  

 – 144 MHz våglängd! 

https://sm5b.se/am-test-regler-2/

