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Västerås Radioklubb 

  

oktober 2022 

Kalendarium 2022 

Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00: 

Öppet hus vissa torsdagar kl. 18.30: 

Plats: Klubblokalen!. Detaljer kommer som 

vanligt via mejl (nyhetsbrev). 

Höstens datum: 

6/10 kl 18.30 Öppet hus 

13/10 kl. 1900 månadsmöte Gäst: SM5AQN 

15/10 JOTA mer info i nyhetsbrev 

10/11 Månadsmöte 

8/12 Månadsmöte 

eQRZ kom ej ut förra månaden vilket 

berodde på sjukfall som krävde ett par akuta 

besök på sjukhuset. Är nu återställd och kan 

förhoppningsvis hålla mig frisk framöver. 

Vår webbplats har fått ett nytt hem, ny server hos 

webbsupport (loopia) och i och med det använder 

vi nu ett SSL-certifikat, som gör att anslutningen 

till hemsidan är krypterad och säker. Man går in 

på hemsidan med HTTPS 

(https://www.sk5aa.se/). Jag märker skillnaden 

när jag jobbar med att uppdatera hemsidan, 

mycket snabbare och piggare. 

73 de redaktionen 

Månadsmötet 13 oktober 

  Vi får besök av Arne, SM5AQN som varit med-

lem sedan 1947 endast med något litet uppehåll. 

Arne lär ha mycket att berätta från klubbens 

tidigaste år. Han var den som såg till att vi fick vår 

repeater (för 50 år sedan) men var också medlem 

när vår första klubbstuga vid Vedbo byggdes och 

när vi fick klubbsignalen SK5AA.  

  Jag är övertygad om att det blir ett mycket 

intressant möte bland annat med tanke på att 

klubben firar 80 års jubileum nästa år. 

  Vi försöker nu som bäst komplettera klubbens 

historik så du som har bilder eller annat att bidra 

med är mycket välkommen att dela med dig av 

det Du har. Men nu på oktobermötet inriktar vi 

oss på det som Arne har att berätta. 

/Donald, SM5ACQ 

 

Visste du att VRK fyller 80 år 2023? 

Det här vill vi naturligtvis fira och styrelsen har 

detta som en stående punkt på dagordningen, 

både på kommande styrelsemöten och 

månadsmöten under hösten. 

Bland annat har vi en specialsignal, och vill göra 

en rad olika aktiviteter under året. Kanske vi kan 

återuppliva antenndagen som förr men på en 

annan plats? Styrelsen önskar få förslag från er 

medlemmar vad vi kan göra under jubileumsåret. 

VRK historik uppdateras 

Det kommer att under hösten arbetas på att 

uppdatera vår egen historik från dåtid till nutid. 

Meningen är också att den kommer att ingå i 

SSA:s kommande jubileumsskrift då SSA fyller 

100 år. Vi kan behöva hjälp med att fylla i luckor i 

skriften. Det kanske finns någon som kan bidra 

med minnen, foton? kontakta SM5SVM eller 

SM5KRI! 

 

https://www.sk5aa.se/
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Samband i uppland 

På det Historiska Rally Uppsala 2022-09-24   

var vi 3 operatörer från VRK som medverkade, 

SM5- EFX, KRI och URD. 

Det var kul att få se en del gamla fordon som 

ännu rullar, äldsta från början av 60-talet, dvs 60 

år gamla! 

Det skulle ha varit ett rally i Sigtuna, Super-cupen 

2022-10-01, men den blev inställd. Nu blir det 

lugnt med sambandsuppdrag men Rhoyne 

SM5NVF får gärna åter komma om det blir fler 

under nästa år. Vi hoppas även på att Kolsva MS 

kommer med något under nästa år som dessutom 

ger ett litet välbehövligt tillskott i klubbkassan! 

Testresultat VRK 

SSA Månadstester 2022 klubbtävlingen 

  Vi behåller fortfarande 1:a platsen i SSA MT 

både på CW och SSB och på SSB har vi nu dragit 

ifrån riktigt ordentligt. 

CW 

1. SK5AA 64858 p 

2. SK6AW 53212 p 

3. SK1BL 34766 p 

Individuellt i ”Bäst av 8” ligger Kent SM0EOS 

(SF5O) nu på 1:a plats, DXR på plats 10 och ACQ 

på plats 11. 

SSB 

1. SK5AA  94314 p 

2. SK6AW  44340 p 

3. SK7JD  40448 p 

Indivuellt ligger ACQ på plats 4, DXR 8. GMZ 9 

och EOS 10.  

  Nästa månadstest går söndag 16 oktober – först 

SSB och sedan CW. Även om vi leder stort i MT är 

det viktigt för SSAs HF Cup att vi deltar flitigt i 

MT. 

 

SSA: s HF Cup 2022 

  Efter 9 månader leder SK3W fortfarande men 

SK6AW sackar efter oss. Några av de som brukat 

kämpa för SK5AA tycks ha tagit en paus men 

avståndet till SK3W har trots detta inte ökat. Om 

vi tar nya tag under resten av året kan vi mycket 

väl komma i kapp SK3W. 

1. SK3W  78207 p 561 loggar 

2. SK5AA  67108 p 527 loggar 

3. SK6AW 60808 p 861 loggar 

SK3Ws ledning var ännu större för en månad 

sedan så vi har närmat oss. bland annat mycket 

tack vare de poäng vi skrapade ihop i CQ WW 

RTTY nyligen där följande VRKare deltog; FQQ 

866, ILE 817, ACQ 581, SIC 468 och DXR 392 p. 

Donald, SM5ACQ 

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se 

Kommande tester 
 
Jag rekommenderar er att kolla på: 
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender 
för aktuella tester under hösten. 
 
Bland de större testerna kan nämnas: 
8/10 Oceania DX Contest CW 
15/10 Worked All Germany Contest 
23/10 UKEICC DX Contest SSB 
23/10 Stew Perry Warmup 160m CW 
29/10 CQ WW DX SSB 
 
Och glöm inte bort månadstesterna: 
16/10, 13/11, 18/12. 
 

DX-Kalendern hösten 2022 
Många fina tips hittar vi bland annat från 

https://dxnews.com/calendar/ Det finns också 

andra källor för fina DX-tips på nätet, till 

exempel: 

QTC DX-spalten 

DX Maps 

https://www.dxmaps.com/dxcalendar.html?View

=7DAY 

425 DX News https://www.425dxn.org/ 

F6AJA http://lesnouvellesdx.fr/ Franska men det 

går att översätta med translate. 

 

Medlemsavgiften 2023! 

Det går bra att redan nu betala medlemsavgiften 

för 2023, mera information i kommande nummer 

av eQRZ och nyhetsbrev. 

Plusgiro: 38 15 01-6 
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