
1 

 

 

Västerås Radioklubb 

  

november 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: 

10/11 Månadsmöte 

24/11 Öppet hus värd: -KRI 

8/12 Månadsmöte 

Månadsmötet 10 november: 

  På novembermötet planeras att kika på en film 

där K3LR intervjuas och visar sin fantastiska 

Conteststation. Filmen är ca 46 min lång. Du som 

inte har möjlighet att besöka mötet kan se filmen 

på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XIHbjzUJqq0 

  På mötet är det också dags att utse valberedning 

inför årsmötet 2023. Hoppas någon anmäler sig 

så att vi slipper truga någon att åta sig uppdraget. 

Månadsmötet 8 december 

  Det blir inte något julbord i år heller. Vi är fort-

farande osäkra på om det är lämpligt att samlas 

till julbord efter Covid pandemin.  

  Decembermötet kommer i stället att ägnas åt att 

planera firandet av jubileumsåret 2023 då 

klubben fyller 80 år. Vi har bokat jubileums-

signalen 8S80AA för hela 2023. Planer finns 

också på att starta en diplomjakt där det gäller att 

förutom 8S80AA köra ett antal klubbmedlemmar. 

Pepe-GMZ har åtagit sig att sköta om diplomet 

och återkommer med förslag på regler.  

Någon gång under året ska vi också ha en 

jubileumsfest liknande den vi hade när vi firade 

70 år. Härför behöver vi utse en festkommitté. 

Planer finns också att under sommaren arrangera 

en(två) antenndagar någon gång i augusti eller 

september. Här kommer vi också att behöva utse 

en arrangörskommitté. För att få bästa möjliga 

publicitet kring vårt jubileum kan vi också behöva 

utse en ”pressgrupp”. SM5KRI och SM5SVM har 

påbörjat arbetet med en jubileumsskrift. 

  Förslag på fler aktiviteter under jubileumsåret 

finns och är välkomna. 

  Förutom att klubben nästa år firar 80 år är det 

också 50 år sedan vi startade vår repeater 

SK5RHQ vilket vi också bör uppmärksamma och 

fira på lämpligt sätt. 

Nya medlemmar i VRK 

Vi hälsar OZ2MIC Michael som ny medlem i VRK.  

Vi har också två medlemmar som har fyllt 85 och 

som är därmed hedersmedlemmar i VRK: 

SM5ASV Ingemar och SM5MLE Henry. Båda har 

fått eller kommer att få ett brev om detta. 

/Donald, SM5ACQ 

VRK historik uppdateras 

Det kommer att under vintern 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! 
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Medlemsavgift 2023 

Återigen kommer vi inte att göra några ändringar, 

så medlemsavgiften 2023 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! 

 

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 69 046 p 

2. SK6AW 60 934 p 

3. SK1BL 41 226 p 

Individuellt i ”Bäst av 8” ligger Kent SM0EOS 

(SF5O) nu på 2:a plats, ACQ på plats 9 och DXR 

på  plats 13. 

SSB 

1. SK5AA  104 288 p 

2. SK6AW    49 204 p 

3. SK7JD    45 780 p 

Individuellt ligger Kent ACQ på plats 5, DXR 7, 

EOS 10, och GMZ 11 

  Nästa månadstest går söndag 13 november – 

först CW och sedan SSB. Även om vi leder stort i 

MT är det som vanligt viktigt för SSA:s HF Cup 

att vi deltar flitigt i MT. 

 

SSA: s HF Cup 2022 

  Efter 10 månader leder SK3W tyvärr fortfarande 

före SK5AA och SK6AW sackar efter oss. Totalt 

har 15 medlemmar laddat upp kontakter för 

SK5AA men fler som var flitiga under årets början 

tycks ha tappat sugen. 

 

 

1. SK3W  85 000 p 613 loggar 

2. SK5AA  74 239 p 587 loggar 

3. SK6AW 68 331 p 965 loggar 

SK3Ws ledning tycks trots allt krympa något så 

om ni som legat lågt på sistone tar nya tag kanske 

SK5AA kan återta ledningen och vinna. 

  Individuellt i HF Cupen ligger SM5ACQ nu på 

plats 8, SIC på plats 9 och DXR på plats 12. 

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: 
12/11 Worked all Europe DX Contest RTTY 
12/11 OK-OM DX Contest CW 
19/11 LZ DX Contest 
26/11 CQ WW DX CW 
3/12 ARRL 160 Meter Contest CW 
 
Och glöm inte bort månadstesterna: 
13/11, 18/12. Obs vintertid nu! 
 

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. 

 

Glöm inte medlemsavgiften 2023! 

mailto:eqrz@sk5aa.se
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
https://dxnews.com/calendar/
https://www.dxmaps.com/dxcalendar.html?View=7DAY
https://www.dxmaps.com/dxcalendar.html?View=7DAY
https://www.425dxn.org/
http://lesnouvellesdx.fr/

