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Västerås Radioklubb 

  

december 2022 

Kalendarium 2022 

Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00: 

Öppet hus fjärde torsdagen kl. 18.30: 

Plats: Klubblokalen! Detaljer kommer som 

vanligt via mejl (nyhetsbrev). 

Vinterns datum: 

8/12 Månadsmöte 19.00 

12/1 Månadsmöte 19.00 

26/1 Öppet hus 18.30 

9/2 Månadsmöte 19.00 

Månadsmötet 8 december 

  Det blir ju inte heller i år något julbord men på 

decembermötet kommer vi åtminstone att kunna 

glädja oss åt lite extra tilltugg till kaffet. 

  På klubbmötet planeras diskussion om olika 

aktiviteter under jubileumsåret 2023. till exempel 

ska vi väl någon gång under året ha en jubileums-

fest – men var och när? Likaså blir det under året 

olika aktiviteter med anledning av jubileums-

diplomet och Pepe, GMZ kommer att presentera 

diplomreglerna.  

  I februari har vi årsmöte enligt stadgarna. Vi 

behöver en valberedningskommitté men det är 

styrelsens förhoppning att alla kvarstår på sina 

poster så att valberedandet blir enkelt. Själv har 

jag ingen omedelbar önskan att avgå men skulle 

bli väldigt glad om det för en gångs skull fanns en 

motkandidat – om inte 2023 så i alla fall till 2024. 

Tänk på saken och diskutera Er fram till en 

lösning. Jag känner mig gammal och trött och 

tycker inte att jag har den ork som man bör ha 

som ordförande. Det är inget som säger att 

ordförandejobbet måste skötas exakt som jag 

gjort utan det finns säkert utrymme för förnyelse. 

Naturligtvis hjälper jag gärna en ev. ersättare att 

komma i gång med arbetet. Rent allmänt tror jag 

också att det behövs lite förnyelse/föryngring i 

styrelsen. 

/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! 

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! 

Kassören informerar: Ca 35 medlemmar har nu 

betalat, toppen, jättebra! Betala gärna innan 

årsskiftet, ju fler som gör detta minskar vårt under-

skott vid årets slut när räkenskapsåret skall 

summeras. Teoretiskt, om alla resterande 

medlemmar betalar innan årsskiftet kan vi troligen 

uppnå ganska nära nollresultat! 
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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 78 664 p 

2. SK6AW 69 548 p 

3. SK1BL 46 770 p 

Individuellt i ”Bäst av 8” ligger Kent SM0EOS 

(SF5O) nu på 3:e plats, medan ACQ behåller plats 

9 och DXR är på plats 13. 

SSB 

1. SK5AA  114 312 p 

2. SK6AW    58 942 p 

3. SK6KU    51 796 p 

Individuellt ligger ACQ på pl 5, DXR 8, EOS 10.  

  Nästa månadstest går söndag 18 december – 

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

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

att vi deltar flitigt i MT. 

  Vilka blir med och kämpar för klubben nästa år? 

Börja redan nu planera för din aktivitet så kan det 

nog bli ett riktigt bra resultat även då. Och vilka 

blir med i årets Jultest på 80/40 m? De nya 

reglerna hittar Du nog i decembernumret av QTC 

eller på: https://hfcup.ssa.se/?action=kalender 

SSA: s HF Cup 2022 

  Efter 11 månader leder SK3W tyvärr fortfarande 

före SK5AA och SK6AW kryper närmare oss. 

Totalt har 15 medlemmar laddat upp kontakter 

för SK5AA men flera som var flitiga under årets 

början tycks ha tappat sugen. 

1. SK3W  98553 p 669 loggar 

2. SK5AA  84655 p 653 loggar 

3. SK6AW 82479 p 1074 loggar 

SK3Ws ledning krympte ett tag men så tog dom 

nya tag samtidigt som flera av oss VRK:are 

tycktes tappa sugen. Nu återstår bara att vi inte 

låter SK6AW passera oss på sluttampen.  

  Individuellt i HF Cupen ligger SM5ACQ nu på 

plats 6, SIC på plats 8 och DXR på plats 11. 

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 vintern. 
 
Bland de större testerna kan nämnas: 
12/10 ARRL 10 Meter Contest [CW,Phone | 10] 
17/12 Croatian CW Contest [CW | 160-10] 
17/12 Stew Perry Topband Challenge [CW | 160] 
25/12 SSA Jultest [CW/SSB|80, 40] Nya regler! 
  8/1   NRAU Baltic contest [80, 40] 
 
Och glöm inte bort månadstesten: 
18/12. SSB – CW 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.ht

ml?View=7DAY 

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

• F6AJA http://lesnouvellesdx.fr/ Franska 

men det går att översätta med translate. 

Saxat ur en gammal QRZ: 

”JP var också hängiven telegrafist och avskydde 

telefoni. Enligt dåvarande SM5MU nu SM6DGR 

(SK) Erik ”Tekniskt Magasin” Bergsten 

instruerade JP så här på tvåwattaren:  

 

”Här längst nere finns det ett utrymme. Där 

säger dom att man ska ha handmikrotelefonen 

men det ska ni ge fan i, ni ska inte köra telefoni. 

Där ska ni ha smörgåsar!” 

Glöm inte medlemsavgiften 2023! 

 

God Jul och Gott Nytt År  

till alla VRK:are  

från styrelsen! 
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