Västerås Radioklubb

mars 2022
Kalendarium 2022
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).
10/3 Månadsmöte Jitsi Meet
24/3 Öppet hus i klubblokalen
7/4 Månadsmöte OBS datum! Klubblokalen?
21/4 Öppet hus klubblokalen
12/5 Månadsmöte klubblokalen
9/6 Månadsmöte var?
Besöksrekord på öppet hus den 24/2, 8 besökare!

Till månadsmötet i mars har vi bjudit in
SM6JSM Eric att berätta, om arkivet i
Karlsborg. Dessutom kommer SM5XSH
Martin att visa hur man beställer QSLtryckning hos DARC. Förhoppningsvis sista
mötet via Jitsi och att vi åter träffas för eyeball QSO i klubblokalen under våren!

ESA-mässan 9 april 2022
Sedan en tid tillbaka planeras det för en
ESA-mässa efter ett par års uppehåll pga.
Covid-19. Mässan är i år flyttad till Vilsta
Sporthotell. Under mässan kommer det bland
mycket annat att finnas plats för den traditionella ”Loppisen” men även för SSA
Årsmöte liksom möten för SCAG och SARTG.
Läs mer om detta på nedanstående länk:

VRK under jubileumsåret 2023
Nästa år har vi faktiskt två jubileer att fira.
Vi firar att det är 80 år sedan klubben bildades men det är också 50 år sedan starten av
vår repeater SK5RHQ. Båda dessa händelser
är väl värda att fira och ska firandet bli lyckat
behöver vi planera i god tid. Dags alltså att
börja fundera på hur vi ska fira. Jag uppmanar därför Er alla att komma med förslag
som vi kan diskutera i god tid innan jubileumsåret. Lämna dina förslag till styrelsen.

http://www.sk5lw.com/wp/radiomassa/
I samband med loppisen har VRK hyrt ett
loppisbord som behöver bemannas av
frivilliga och vi behöver också rannsaka våra
förråd för att hitta lämpliga saker att försälja.
Detta är ju en viktig inkomstkälla för klubben
så jag hoppas att många vill bidra.

/Donald SM5ACQ

Donald, SM5ACQ
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Intresseundersökning – Åbo

Testresultat VRK

Vi har fått ett förslag från Göran SM5SIC att i
sommar besöka skärgården sydväst om Åbo
och köra IOTA-testen från EU-096, hans
barndomshem. Kostnader: Soppapengar och
biljetter till finlandsbåten Stockholm-Åbo
ToR som delas lika mellan dem som åker i
samma bil. På plats står Göran för kost och
logi. 3 personer inga problem, 4 går bra om
två kan dela dubbelsäng eller en tar plats i
soffan. Övre gräns 8 personer. Sommarstugestandard med varmt/kallt vatten, utedass. Internet och GSM-täckning.

SSA Månadstest 2022 klubbtävlingen
VRK vann januariomgången och när detta skrivs
väntar vi på resultaten för februari. Preliminärt är
ställningen dock följande dvs. en klar ledning så
här långt.

Upplägg i grova drag:
Onsdag kväll 27 juli en eller två bilar från
Västerås till Stockholm och vidare transport
med finlandsbåten till Åbo under natten.

CW
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK5LW

16 348 p
11 784 p
7 090 p

SSB
1.
2.
3.

SK5AA
SK7JD
SK6AW

23 460 p
7 956 p
4 850 p

De som hittills i år tävlat för SK5AA på CW är:
EOS, ACQ, DXR, KRI, GMZ, EFX, SIC o LSM och
på SSB: GMZ, ACQ, DXR, EOS. SIC, TAB, EFX,
KRI och LSM.

Torsdag morgon 28 juli sightseeing i Åbo
innan avfärd mot Pargas (lunch) och ön
Valmo i Nagu via ett flertal broar och färja.

Individuellt har GMZ (SK5A) tagit hem 2 segrar
på SSB! Nästa månadstest går söndag 13 mars.

Fredag 29 juli Sightseeing, båtfärd i trakten,
aktivitet på kvällen vid byn Kyrkbacken.

SSA: s HF Cup 2022
Efter 2 månader leder SK3W. Men SK5AA ledde
ända fram t.o.m. ARRL-testens CW-del. Med lite
kämparanda kan vi nog återta ledningen igen.

Lördag 30 juli IOTA testen börjar kl. 15 finsk
tid och körs 24 timmar SSB/CW. Radio och
antenner finns ju redan på plats.

1.
2.
3.

Söndag 31 juli avslutas testen kl. 15.
Måndag 1 augusti efter frukost, packning och
avfärd mot Åbo. Vidare tillbaka Stockholm
och ETA Västerås tisdag morgon.

SK3W
SK5AA
SK6AW

24759 p
20960 p
18051 p

141 loggar
158 loggar
204 loggar

Du ställer väl upp och drar ihop poäng till
SK5AA genom att delta flitigt i många tester
under resten av 2022! Hittills i är har 12 personer
tävlat för SK5AA. Motsvarande siffra för SK3W är
7 personer.

Troligen bör finlandsbåten bokas tidigt för att
garanteras plats.
Är någon intresserad kontakta mig SM5KRI
kassor@sk5aa.se eller SM5SIC
sm5sic@gmail.com så får ni ett långt mejl
med mera detaljerad info och vidare
planering.

Donald, SM5ACQ
e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se

Kommande tester

Arbeten i / vid klubblokalen

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 --

Denna rubrik återkommer till våren
2022!!
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Varje måndag
16:30 OK1WC Memorial [CW, SSB | 80,40]

lör 2022-03-19 12:00 – sön 2022-03-20 12:00
Russian DX Contest [CW, SSB |
160,80,40,20,15,10]
SK5AA kommer inte att delta, ska vi övriga
avstå? Var och en avgör själv. - Red

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]

lör 2022-03-26 – sön 2022-03-27
CQ WW WPX Contest [SSB | 160,80,40,20,15,10]
27 mars sommartid

NAC-tester
Band
28 MHz
50 MHZ
70 MHz
144 MHz
432 MHz
1296 MHz
2,3 GHz +

Dag i månaden
1: a torsdagen
2: a torsdagen
3: e torsdagen
1: a tisdagen
2: a tisdagen
3: e tisdagen
4: e tisdagen

Anmärkning
Se nedan NAC-28

lör 2022-04-02 15:00 – sön 2022-04-03 15:00
SP DX Contest [CW, Phone | 160,80,40,20,15,10]

Se nedan NAC-144
Se nedan NAC-432

DX-Kalendern mars 2022
En liten titt på https://dxnews.com/calendar/
visar många fina tips!!
I mån av plats tar jag med följande (ett urval):

Not: Testtider är Lokal Tid, SNT sommar som vinter.
Observera att tider i loggarna skall anges i UTC.

NAC-28
19:00 LT
20:00 LT
21:00 LT
22.00 LT

2–9/3

4S7KKG Sri Lanka AS-003

2–9/3

P40F Aruba SA-036

6–12/3

PJ5/K3TRM Sint Eustatius
Island NA-145

NAC-50, NAC-144, NAC-432
19:00 LT (18:00z) NAC-xxx MHz
144S och 432E max 100W utgång vid PA,
144E och 432S mer än 100W

7–14/3

5X1XA Uganda op: G3XAQ

9–18/3

C56DF Gambia op: G3XTT

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

16–18/3

D60AB Comoros AF-007

21–31/3

VP5P VP5/AF3K VP5/W2TT
Turks and Caicos Islands NA-002

22–29/3

D60AB Comoros AF-007

26/2–26/3

PJ7AA Sint Maarten

(18:00z)
(19:00z)
(20:00z)
(21:00z)

NAC-28-CW
NAC-28-SSB
NAC-28-FM
NAC-28-DIG

https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28

Månadstesten
Sön 13 mars
14:00z (15:00 LT)
15:15z (16:15 LT)

SSA MT CW
SSA MT SSB

HF-tester under mars månad
√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet.

Det är inte förbjudet att bidra till eQRZ!

lör 2022-03-05 00:00 – sön 2022-03-06 23:59
ARRL International DX Contest [SSB |
160,80,40,20,15,10]
lör 2022-03-12 15:00 – sön 2022-03-13 15:00
Stew Perry Topband Challenge [CW | 160m]

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

√lör 2022-03-12 18:00 – sön 2022-03-13 05:59
Tesla memorial [CW | 80/40m]

Jag hjälper dig utforma texten och anpassar till
det format som eQRZ har.

sön 2022-03-13 07:00 – 17:00
FIRAC HF Contest [CW | 80-10m]

Red SM5KRI

lör 2022-03-19 02:00 – mån 2022-03-21 02:00
BARTG HF RTTY Contest [RTTY |
80,40,20,15,10]
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