
 

 

Västerås Radioklubb 

  

januari 2022 

Kalendarium 

Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00: 

Öppet hus vissa torsdagar kl. 18.30: 

Plats: Jitsi Meet om inget annat meddelas. 

Detaljer kommer via mejl (nyhetsbrev). 

13/1–22 SMØHEV Jens Zander SSA:s ordf. 

10/2–22 Årsmöte 

10/3-22 Månadsmöte 

 

Månadsmöten och klubbkvällar 

Smittläget har tvingat oss att vänta ytterligare 

en tid med fysiska möten. I stället fortsätter vi 

med de digitala mötena. Det kommer att 

meddelas via mejl vilken länk som gäller. Vi 

har under december provat nya varianter. 

  Det drar ihop sig till årsmöte (10 februari 

2022) och mötet kommer att ske via Jitsi 

(eller liknande). Årsmöteshandlingar 

kommer att skickas ut i god tid och röstning 

och andra beslut tas under Jitsimötet, 

Styrelsen behöver fyllas på med minst en 

ledamot eftersom Kai, SA5GRV bett att få 

avgå pga. hälsoskäl Jag kan tänka mig att 

återigen kandidera till ordförandeposten men 

skulle vara glad om det finns någon annan 

kandidat. Men allra senast 2023 bör någon 

annan ta över. Precis som ifjol hoppas jag att 

övriga funktionärer kan kvarstå på sina 

poster ytterligare ett år. Om någon känner att 

Du absolut måste avgå så ber jag dig meddela 

styrelsen snarast möjligt så att vi kan hitta en 

valbar ersättare i god tid före årsmötet. 

  Klubbkvällarna (i stället för Öppet Hus) sker 

även i fortsättningen via Jitsi eller 

motsvarande. Program på klubbkvällarna blir 

beroende på om någon ställer upp och 

berättar om något speciellt ämne. Meddela i 

så fall styrelsen i god tid så att vi hinner 

sprida informationen. Om inget program 

finns får vi nöja oss med lite småprat. 

Donald, SM5ACQ 

Motioner till årsmötet 2022 

Bör vara styrelsen tillhanda per e-post 

info@sk5aa.se senast 5 januari 2022 för att 

vi skall hinna behandla och förbereda utskick 

av årsmöteshandlingar och kallelse. 

 

Håll avståndet till varandra  

 – 144 MHz våglängd! 
 

Medlemsavgiften 2022 

Vi kommer inte att göra några ändringar, så 

medlemsavgiften är oförändrad - 200 kr!  

Enligt stadgarna skall avgiften betalas senast 

31 januari. Plusgiro 38 15 01-6 

Redan nu har många betalat, stort tack! 



 

Fullständig information finns här: 

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

OBS! Hedersmedlemmar är 

avgiftsbefriade! 

Status:  

Hittills har ca 59% betalat, stort tack! 

Arbeten i / vid klubblokalen 

Denna rubrik återkommer till våren 

2022!! 

 

Testresultat VRK 

SSA Månadstest 2021 klubbtävlingen 

  När samtliga omgångar 2021 avverkats står 
SK5AA som segrare i klubbtävlingen på både 
CW och SSB. Totalt deltog ca 40 klubbar. 
 
CW-2021  

1. SK5AA  61314 p 

2. SK6AW  29378 p 

3. SK6KU  22405 p 

 

  Individuellt kom SMØEOS (SF5O) tvåa, 
GMZ (SK5A)9, ACQ 11, EFX 13, DXR 14. KRI 
(SK5AA) 23, SIC 25, GRD 27, DYC 54, LSM 
59,  
   
SSB-2021  

1. SK5AA 71555 p 

2. SK6KU 41042 p 

3. SK6AW 32690 p 

 

  Individuellt kom SMØEOS (SF5O) på 3:e 
plats, ACQ 6. DXR 8, GMZ (SK5A) 12, EFX 
14, GRD 15, TAB 16, SIC 31, KRI (SK5AA) 35, 
DYC 52. LSM 71, DFY 77- 
 
  Segermarginalen var nog ovanligt stor och 
antagligen gav de andra mer eller mindre upp 
redan när det bara återstod några månader. 
Hur kommer det att gå 2022? Du ställer väl 
upp och tävlar för SK5AA även då! 
 
 

SSA: s HF Cup 31 December 2021 

  I SSAs HF Cup ser vi också ut att vinna men 

alla loggar från 2021 har ännu inte kommit in 

när detta skrivs. Läget vid årsskiftet var: 

1. SK5AA 127484 p 840 loggar 

2. SK3W  119267 p 722 loggar 

3. SK6AW   89594 p 785 loggar 

   Slutresultatet blir nog klart i mitten av 

januari. Hur kommer det att gå 2022? Ja, det 

hänger på oss alla och hur aktiva vi är. Du 

som har lust att bidra är välkommen. Hör av 

Dig så finns det säkert någon som kan hjälpa 

dig att komma i gång. Till att börja med 

behöver Du ett loggprogram som är avsett för 

contest och det finns många att välja på och 

de flesta är gratis. Själv använder jag N1MM 

Logger Plus och Log 4U men många föredrar 

t.ex. programmet DXLog Gå in på SSAs 

hemsida ock klicka dig vidare till Contest-

spalten så hittar du en massa information. 

Donald, SM5ACQ 

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se 

 

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 -- 
 
Varje måndag 
16:30 OK1WC Memorial [CW, SSB | 80,40] 
 
Varje onsdag 
17:00 Wednesday Mini Contest [CW | 40] 
18:00 Wednesday Mini Contest [CW | 80] 
19:00 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af) 
 [CW | 160-10] 
 

NAC-tester 
Första tisdagen varje månad (4/1, 1/2) 
19:00 LT (17:00z) NAC-144 MHz 
 
Första torsdagen varje månad (6/1, 3/2) 
19:00 LT (18:00z) NAC-28-CW 
20:00 LT (19:00z) NAC-28-SSB 
21:00 LT (20:00z) NAC-28-FM 
22.00 LT (21:00z) NAC-28-DIG 
 

Not: Testtider är Lokal Tid, SNT sommar som 
vinter. Observera att tider i loggarna skall anges i 
UTC. REGLER: 
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28 

 
2: a torsdagen varje månad (13/1, 10/2) 
19:00 LT (18:00z) NAC-50 MHz 
 

Gemensamma tider för NAC 50 och 144  

mailto:eqrz@sk5aa.se
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28


 

19:00 – 23:00 LT, 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 16 januari 
14:00z (15:00 LT) SSA MT CW 
15:15z (16:15 LT) SSA MT SSB 

HF-tester under januari månad 

√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet. 

lör 2022-01-08 05:00 – 08:59 

RADIO Old New Year Contest [CW,SSB | 

80,40,20,15,10] 

sön 2022-01-09 06:30 – 08:30 

NRAU Baltic Contest [SSB | 80,40] 

 

sön 2022-01-09 09:00 – 11:00 

NRAU Baltic Contest [CW | 80,40] 

lör 2022-01-15 12:00 – sön 2022-01-16 11:59 

HA DX Contest [CW,SSB | 160,80,40,20,15,10] 

lör 2022-01-22 12:00 – sön 2022-01-23 12:00 

BARTG RTTY Sprint [RTTY | 80,40,20,15,10] 

fre 2022-01-28 22:00 – sön 2022-01-30 22:00 

CQ World-Wide 160-Meter Contest [CW | 160] 

lör 2022-01-29 06:00 – sön 2022-01-30 18:00 

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

lör 2022-01-29 13:00 – sön 2022-01-30 13:00 

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

lör 2022-02-05 08:00 – 15:59 

Triathlon DX Contest [SSB | 80,40,20,15,10] 

lör 2022-02-05 08:00 – 10:00 

AM-test [AM I 80m] 

lör 2022-02-05 16:00 – 23:59 

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

DX-Kalendern januari 2022 
En liten titt på https://dxnews.com/calendar/ 

visar bland annat följande (ett urval): 

till  14/01 6Y6Y: Jamaica (NA-097) 

till  20/01 FS/F8AAN: Saint Martin Island (NA-

105) 

till  31/01 8J1RL: Syowa Station, East Ongul 

Island (AN-015) 

till  31/01 DS4DRE/4: Komun Island (AS-060) 

till  31/01 VP8/SQ1SGB: Halley VI Research 

Station, Antarctica 

till  04/04 HR5/F2JD: Copan Ruinas, Honduras 

till dec-22 FT4XW: Kerguelen Islands (AF-048) 

 

4/1 - 6/2   PJ7/VA3QSL:  Sint Maarten Island 

(NA-105) 

9/1 - 18/2  VP2MDX: Montserrat Island (NA-103) 

20/1 - 1/2  TO6S: Guadeloupe (NA-114) 

23/1 - 1/2  P4/DL4MM: Aruba (SA-036) 

29/12-22/02 6W7/F6HMJ: Senegal 

 

Annons 

En komplett årgång av Amateur Radio 

1976, inklusive Holiday 

 

Jag minns att någon pratade om och letade efter 

några specifika nummer av någon tidning för ett 

tag sedan. Kanske det finns intresse för dessa 

tidningar också? Pris: 50 Kr. eller högstbjudande. 

Vid ev. intresse kontakta Arne, SM5DIH via SMS 

eller telefon 073 200 67 08 alternativt via e-post 

arne.m.gustafsson@hotmail.com 

Det är inte förbjudet att bidra till eQRZ! 

Kanske du har något du vill dela med dig till 

medlemmar och klubbkamrater? Skicka din text 

(mail, word, notepad eller RTF) och gärna foto till 

eqrz@sk5aa.se 

Jag hjälper dig utforma texten och anpassar till 

det format som eQRZ har. 

Red SM5KRI 

http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC
https://dxnews.com/calendar/
mailto:arne.m.gustafsson@hotmail.com
mailto:eqrz@sk5aa.se


 

Samband - rally 
Kolsva MS har bett oss om hjälp med 

säkerhetssamband vid rallytävlingen 

Tennstånkan som är planerad till 29 januari 

2022. Förutsättningen är att det råder kyla 

och vinterväglag. Ett annat bekymmer är 

Covid19 m.m. Så vi vet ännu inte om det blir 

av. En offert för tävlingen har skickats till 

arrangören och mottagits positivt. 

 
Midnattsolsrallyt Foto: SM5KRI Krister Eriksson 

Det handlar om en hel dag där det körs 3 

sträckor, varav en sträcka körs 2 gånger. 

Behovet är ca 8 personer, två på basen som är 

i Riddarhyttan och 6 personer ute på 

sträckorna plus ett par reserver.  

Du som vill vara med anmäler dig så snart du 

kan till vår sambandsansvarige SM5IFO Jörn, 

e-post samband@sk5aa.se Jörn kommer nog 

att kontakta de som har varit med tidigare. 

Skulle rallyt bli inställt kommer det meddelas 

via mejl till medlemmarna. Förbered dig nu 

med att ladda batterierna och kolla att dina 

prylar fungerar! 

 

Idag på julaftonsmorgon lyssnade jag 

och Hans Sundgren på julbudskapet 

från SAQ Grimeton. 

SAQ är den enda kvarvarande radiosändaren 

av sin sort - den är ett världsarv. Den körs tre 

gånger per år: Alexandersondagen (i början 

av juli), FN-dagen och julafton. De sänder på 

17,2 kHz med upp till 200 kW uteffekt från 

den elektromekaniska alternatorn.  

 
Foto: SM5SVM Hans Sundgren 

I juli hörde jag dem fint på stranden vid 

Lumme-lunda på Gotland, på FN-dagen 

lyssnade jag i Täby Centrum nära Stockholm 

och nu på julafton från en bergstopp i norra 

delen av Västerås. Alla dessa tre gånger 

lyssnade jag med min grottpejl och 

signalstyrkan var mycket god vilket gav helt 

störningsfri mottagning. Idag var det några 

cm snö i Västerås och -13 grader C (kl. 09:00 

på morgonen).  

Min pejlmottagare har ett separat läge för 

SAQ 17,2 kHz. Jag mätte också 

kompassriktningen till SAQ och fick den till 

221 grader. Med ett datorprogram kollade jag 

sedan vad det borde ha varit 

(https://rl.se/avstand): 222,4 grader dvs jag 

fick riktningen till en plats 10 km SO om SAQ 

- inte så illa pejlat på fri hand!          

Bosse, SM5CJW 

mailto:samband@sk5aa.se

