Västerås Radioklubb

oktober 2021
Kalendarium 2021
Månadsmöten kl. 19.00 (Jitsi Meet) i höst:
14/10 Mats RM2D berättar om TI9A
11/11 Föredrag om SVXlink
Detaljer kommer via mejl (nyhetsbrev).
9/12 ev. SMØHEV Jens Zander.

Styrelsen informerar
Styrelsen rekommenderar att vi inte ska ha några
fysiska månadsmöten i oktober och november,
utan vi kör dessa digitalt via Jitsi. Samma sak
med öppet-hus träffar, vi avvaktar tills efter
månadsmötet i november, vi kör digitalt där
också. Vi har fortfarande en smittspridning om än
låg trots faktum att man nu släpper på nästan alla
restriktioner. Men många som drabbas är ju
ovaccinerade. Vi vill tillämpa försiktighetsprincipen av omtanke för våra medlemmar.
Styrelsen kommer senare ta nytt beslut om ev.
fysiska möten och träffar kan genomföras
december.

Ordförande har ordet

plats i eQRZ kan Du se vilka möten som finns
inplanerade.
Vissa klubbkvällar (Öppet Hus) kommer det att
finnas möjlighet till enstaka besök i klubblokalen
till exempel för att hämta QSL-kort. Kassören KRI kommer att meddela vilka kvällar det blir.
Vid besök i klubblokalen kommer Du att bli
positivt överraskad över hur fint Krister ordnat
till det.
På de s.k. klubbkvällarna (Öppet Hus) har vi
bara i undantagsfall inplanerade aktiviteter. Två
sådana aktiviteter har vi haft under september då
Janne -FQQ och Lennart -ENX har förevisat sina
nyinköpta riggar. Mycket uppskattade inslag.
Janne har nyligen fått hem sin Elecraft K4D och
Lennart en Yaesu FTdx101D. Du som kan tänka
dig att göra något liknande är välkommen att höra
av dig.
För att delta i Öppet hus på WEBBEN går du till
följande länk: https://jitsi.sm2ampr.net/SK5BB
Donald, SM5ACQ

Höstens månadsmöten och klubbkvällar
Trots att myndigheterna nu släppt på de flesta av
Corona-restriktionerna har styrelsen beslutat att
ännu en tid tillämpa försiktighetsprincipen och
avstå från fysiska möten. När vi återupptar de
fysiska mötena tror jag att vi gör det stegvis och
jag förutsätter att Ni som ev. ännu inte är fullvaccinerade även då håller Er hemma.
Till en början blir det troligtvis en kombination
av WEBB-möten och fysiska möten. På en annan

JOTA/JOTI arrangeras av scouter Jorden runt under samma
helg. Vi har fått förfrågan om att
medverka i JOTA, med Västerås
Sjöscouter. Vi tackade nej till
förra årets JOTA pga. pandemin,
men vi kommer vara med i år, 15–17 oktober. Vi i
VRK bidrar med utlån av utrustning, antenn och
operatörer - SM5KRI håller kontakten.

Antennen har tillverkats och är nyligen trimmad
och testad för 80/40m. Som rigg använder vi
klubbens 7300 på kortvåg.
Kan DU tänka dig att hjälpa till särskilt
under lördagen 16 oktober?
Platsen blir Björnöborg på Södra Björnön och det
är Västerås Sjöscouter i samarbete Hökåsens
Scoutkår som arrangerar. Det finns en person
inom Hökåsens kår med amatörradiosignal,
tillika ny medlem i VRK, som medverkar, men vi
behöver någon med trafikvana förutom mig!
När det gäller Corona finns det naturligtvis
försiktighetsregler som att hålla avstånd, handhygien m.m. Detta hanteras av kårerna och VRK.
VRK kommer att tillhandahålla handsprit med
mera i radiorummet. Viss hjälp kan behövas med
antennuppsättning på fredagseftermiddagen
(efter kl 16)
Hör av dig till mig sm5kri@sk5aa.se

SSA: s HF Cup 29 september 2021
I SSAs HF Cup har nu SK3W passerat SK5AA.
För ett par veckor sedan hade dom ett stort försprång men nu närmar vi oss igen. Efter senaste
helgens RTTY-test knappade vi in ordentligt på
deras försprång.
1.
2.
3.

SK3W
SK5AA
SK6AW

91960 p
88682 p
62862 p

572 loggar
607 loggar
555 loggar

För att återta ledningen före SK3W är det viktigt att så många som möjligt av oss deltar flitigt i
höstens stora tester såsom SAC-testerna, RTTYtesterna och CQ-testerna men även i de småtester
som går på vardagkvällarna.
T.ex. brukar -DXR och -ACQ köra den s.k. OKtesten varje måndag och på senare tid även den
s.k. MINI-.testen på onsdagarna. Ibland har även
-SIC, EFX och EOS varit med där.
Kul också att -ILE och -FQQ var så flitiga i CQ
WW RTTY nyligen.

Håll avståndet till varandra
– 144 MHz våglängd!

I den individuella delen av SSAs HF Cup är vi
också några VRKare som ligger rätt bra till eller
vad sägs om: 7) SM5ACQ, 8) SM5DXR och 9)
SM5SIC

Testresultat VRK

/Donald, SM5ACQ

SSA Månadstest 2021 klubbtävlingen
Efter nio omgångar av SSAs Månadstest fortsätter
SK5AA att utöka sin ledning på både CW och SSB.
Kul att så många tävlar för SK5AA.
CW-2021
1.
SK5AA
43741 p
2.
SK6AW
23236 p
3.
SK1BL
15257 p
Individuellt leder SM0EOS med ACQ, DXR och
EFX som 8, 10 och 14
SSB-2021
1.
SK5AA
46919 p
2.
SK6KU
29257 p
3.
SK6AW
25629 p
Indivuellt ligger EOS på 5:e, ACQ på 6:e och
DXR på 8:e plats
Kämpa vidare under resten av året så kommer vi
att vinna med god marginal. Men glöm inte att de
poäng vi samlar i SSAs MT också har stor
betydelse i SSAs HF Cup.

Kommande tester
Redaktionens förslag på tester, full kalender och
länkar till regler finns här:
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
-- Tider anges i UTC där inget annat sägs -√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet.
Varje måndag
16:30 OK1WC Memorial [CW, SSB | 80,40]
Varje onsdag
17:00 Wednesday Mini Contest [CW | 40]
18:00Wednesday Mini Contest [CW | 80]
19:00 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af)
[CW | 160-10]

NAC-tester
Första tisdagen varje månad (5/10, 2/11, 7/12)
19:00 LT (17:00z) NAC-144 MHz
Första torsdagen varje månad 7/10, 4/11, 2/12)
19:00 LT (17:00z) NAC-28-CW
20:00 LT (18:00z) NAC-28-SSB
21:00 LT (19:00z) NAC-28-FM
22.00 LT (20:00z) NAC-28-DIG

Not: Testtider är Lokal Tid, SNT sommar som
vinter. 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

2: a torsdagen varje månad (14/10, 11/11, 9/12)
19:00 LT (17:00z) NAC-50 MHz
Gemensamma tider för NAC 50 och 144
19:00 – 23:00 lokal tid.
18:00 – 22:00 UTC vid normaltid, vinter
17:00 – 21:00 UTC vid sommartid
Observera att tiden i loggarna skall vara UTC.
REGLER:
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC

Månadstesten
Sön 17 oktober
14:00z (16:00 LT)
15:15z (17:15 LT)

SSA MT SSB
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!

DX-kalendern oktober 2021
En liten titt på https://dxnews.com/calendar/
visar bland annat följande (ett urval):
29/9-13/10
6-11/10
9-23/10
9-21/10
16/10-12/11
18-31/10

8Q7CQ Maldive Islands
JW7XK JW6VM JW9DL JW5X
Svalbard Islands
PZ5G PZ5GE PZ5ZS Papegaaine
Island Suriname
J5T J5HKT Bubaque Island
Guinea Bissau
V47JA Saintkitts Island
P40W Aruba

Hela oktober:
A35JP
Tongatapu Island till 31/10
C92R
Mzambique
J68HZ
Saint Lucia Island till 8/11
VP5MA
NA-002 Turks and Caicos till 31/10
5H3MB
Tanzania
KC4USV
McMurdo station Ross Island FT8

HF-tester under oktober månad
2021-10-09 06:00 24 h
Oceania DX Contest
[CW | 160,80,40,20,15,10]

Besök gärna ASEAS samlingar

2021-10-09 (lö) 12:00 24h
Scandinavian Activity Contest
[SSB | 80, 40, 20 15, 10m]

För en tid sedan hade vi ett föredrag av Lars
Mjörning från industrihistoriska föreningen som
nu vill bjuda in intresserade VRK-medlemmar att
besöka ASEAS samlingar:

2021-10-16 15:00 24 h
DARC Worked All Germany Contest
[CW,SSB | 80,40,20,15,10]
2021-10-23 12:00 24 h
UKEICC DX Contest
[SSB | 80,40,20,15,10]
2021-10-30 00:00 48 h
CQ WW DX Contest
[SSB | 160,80,40,20,15,10]
(CW går den 27 november)

Tisdag 2021-11-23 och/eller
tisdag 2021-11-30 kl 13:00 -14:30.
---- Saxat från Lars inbjudan -----Vi får ta emot högst 10 personer vid resp. visning.
Det är en regel ABB har för besök i den här källarvåningen, KV3, och hänger inte ihop med covidrestriktioner. Vi har inte så bra med garderober
och toaletter nära samlingarna, och därför föreslår vi att ni samlas i entrén till länsmuseet kl.
13:00.

2021-11-06 12:00 24 h
Ukrainian DX Contest
[CW, SSB | 160,80,40,20,15,10]

I muséet finns bra möjligheter för att hänga in
ytterkläder, och också bra toaletter. Ni kan ju
också fika i deras kafé före eller efter besöket i
samlingarna.

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se

Vi möter er vid länsmuseets entré mot Karlsgatan
kl 13, och går sedan tvärs över Karlsgatan, går in i
Melker-kontoret och tar hissen till KV3.

e-postadressen ska fungera, kontrollerad 2021-10-02!

Anmälan till mig SM5KRI sm5kkri@sk5aa.se
senast 5:e november med ditt önskemål om
dag för besöket.
Jag gör en sammanställning och skickar till Lars
Mjörning. Blir det för många en viss dag kommer
jag att återkomma till dig och fråga om du kan
den andra dagen i stället.

D5 möte i Orlunda långvågsstation
Text och bild: SM5WFD
Vi var 3st (-HSE, -MRF, -WFD) från VRK till D5
mötet med ca 40st deltagare, DL5 Morgan gick
igenom D5 mötet och är kvar som DL5 ett år till.
SSA ordförande prata om Vad kan/vill SSA göra,
visade vilka punkter de diskuterat med resultat,
plus några prestenationer till inkl rundvandring
på stationen. Se även bilder.

DL5 SM5BVV Morgan:

Funktionärer i 5:e distriktet

SSA orförande SM0HEV Jens

SWOT analys (namnet SWOT kommer från
orden "Strengths", "Weaknesses",
"Opportunities" och "Threats") är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man
försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter
och hot vid en strategisk översyn. red anm)
Vi avslutar med bilder från Olunda station:

Utgångs spolen till mittantenn

SK5BN Loppis
Jag -KRI hade ett ärende till trakten och passade
på att åka förbi loppisen som anordnats av
SK5BN, Norrköping. På plats fanns även WFD,
MRF och HSE från VRK. Jag hämtade upp lite
varor som jag hade beställt från Limmared och
fyndade ett par andra små saker. Oroande var
tyvärr att det var så mycket folk där, enligt uppgift
ca 170 st som trängdes i en liten lokal!!? Låt oss
hoppas att alla var vaccinerade.

