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Västerås Radioklubb 
Verksamhetsberättelse för år 2022 

Styrelse 
Ordförande Donald Olofsson SM5ACQ 
Vice ordf. Peter Arninge SM5GMZ 
Kassör Krister Eriksson SM5KRI 
Sekreterare Anders Eidenvall SM5EFX 
Ledamot Lennart Svensson SM5ENX 
Suppleant P-O Anfelter SM5DEV 
Suppleant RaggeJagero SM5DIC 
Adjungerad Christer Ahlberg SM5WFD 
 

Verksamheten 2021 i sammandrag 
 
Verksamheten i siffror 
Vi hade 83 medlemmar per 2022-12-31, en minskning med 4 från föregående år. 
Medelåldern i föreningen är fortsatt hög, 68,4 år. 
 
Hedersmedlemmar 
SM5ASV Ingemar Gidfors 
SM5AQN Arne Halling 
SM5FYA Yngve Åkesson. 
SM5HCL Nils-Olof Andersson 
SM5JCQ Lars-Gunnar Höglund 
SM5MLE Henry Nylund 
 
Silent Keys 
- 
 
eQRZ 
Medlemsbladet eQRZ sänds varje månad med e-post till medlemmarnaoch med vanlig post till 
de få medlemmar som inte har internet. eQRZpubliceras också på hemsidan.Redaktör är 
SM5KRI. Mellan ordinarie nummer av eQRZ skickas det ut nyhetsbrev med korta nyheter eller 
information. 
 
Webbplats, sociala medier 
Aktiviteten på webbplatsen sk5aa.se är inte så stor men uppdateringar förekommer. 
Webbansvarig är SM5KRI Krister. Vi har även en officiell sida på facebook där vi har circa 140 
personer som följer VRK. Antalet gilla-markeringar går inte att få fram i statistiken. På YouTube 
har vi en kanal med än så länge bara en video upplagd. 
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Möten 
Det har under året hållits ett årsmöte, 10 stycken styrelsemöten,10 styckenmedlemsmöten 
samt minst 9Öppet hus: 
De flesta medlemsmötena har haft en programpunkt utöver de vanliga klubbangelägenheterna. 
 
13/1 Månadsmöte jitsi Jens Zander, SSAs ordförande, Amatörradions framtid 
10/2 Årsmöte jitsi 
10/3 Månadsmötejitsi Eric SM6JSM om SSAs arkiv, Martin SM5XSH DARC QSL-tryck 
7/4 Månadsmöte i lokalen Allmänt möte 
12/5 Månadsmöte i lokalenRhoyne SM5NVF berättade om samband i Uppland 
9/6 Månadsmöte i Gottsta hos SM5GMZ 
11/8 Månadsmöte i Västerfärnebohos SM5EFX 
8/9 Månadsmöte i lokalen 
13/10 Månadsmöte i lokalen Arne SM5AQN berättar om sitt långa radioliv 
10/11 Månadsmöte i lokalen Visning om K3LR conteststation 
8/12 Månadsmöte i lokalen Allmänt möte med diskussion om 80-års jubiléet 
 
Samband 
Under 2022 har vi inte haft några sambandsuppdrag där VRK varit huvudansvarig, men VRK-
medlemmar har deltagit i sambandsuppdrag i Uppland. 
 
Radiopeljorientering (RPO) 
Vår mycket aktiva och framgångsrika RPO-sektion redovisar mer detaljerat sin verksamhet i en 
bilaga till verksamhetsberättelsen. Sammanfattningsvis kan nämnas att 20 stycken poängjakter 
arrangerats både lokalt och i samarbete med Stockholms Rävjägare (SRJ). 
Våra löpare har dessutom framgångsrikt deltagit i SM, NM (Varberg) och VM (Bulgarien). 
 
Andra aktiviteter 
VRK deltog med ett bord på ESA-loppisen9/4 i Eskilstuna som återstartat efter ett 
pandemiuppehåll. 
 
I samband med medlemsmötet 11 augusti gjordes ett besök vid Mattssons torn i Salbohed, 
Sala. Drygt 20 personer gick den dryga kilometern uppför till tornet. Efter besöket hölls 
medlemsmötet hos Anders SM5EFX i Västerby, Västerfärnebo. 
 
Klubblokal 
Vi har vår lokal på Flottiljgatan på Hässlöområdet i Västerås.Under året har vi haft 
medlemsmöten och öppet hus efter det att pandemin släppt. I klubblokalen finns två avskilda 
radiooperatörsplatser och separata sittmöjligheter. Underhåll och förnyelse av antenner för 
kortvåg och VHF/UHF pågår kontinuerligt. 
 
I anslutning till klubblokalen har vi tillgång till ett konferensrum en gång per månad för 
månadsmöten och ett mindre rum för övriga möten och utbildning. 
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Radioaktivitet 
Några av medlemmarna har aktiverat SK5AA som anropssignal i olika sammanhang på 
HF/VHF/EME.Många medlemmar är aktiva i radiotävlingar (tester) och VRK kom på andra plats 
i SSA1 HF-cup och på första plats i SSA Månadstest, både CW-delen och SSB-delen. 
Klubbsignalen SK5AA med SM5KRI som operatör har deltagit i ett flertal tester som resulterat i 
ca 2 200 kontakter i loggen. 
 
Drift av relästationer (repeater) 
Repeatrarna SK5RHQ, RV62 (R7) och RU382 (RU7) har vart i drift hela året. Repeaterns styrlogik 
är en nybyggd SVX-logik med uppkoppling till den rikstäckande SVX reflektorn som varit igång 
sedan januari 2021. Det har varit en del inkörningsjusteringar under våren, under juli månad 
behövde bandspärrfilter byggas om lite för RX och även justeringar på de andra BS-filtren, 
därmed så fungerar logiken bättre efter kalibrering av systemet. 
 
Kolsva-repeatern SK5BB/R, RV54 (R3) och RU390 (RU11) har varit i drift hela året och används 
vid rallysamband. 
 
Utbildning 
Ingen kurs har hållits under 2022. Vi har hänvisat intresserade till andra klubbar som har haft 
kurser. 
 
Samarbeten 
Vi tillhör distrikt 5 i SSA (Föreningen Sveriges Sändaramatörer) ochvi deltar i klubbledarträffar 
med andra klubbar i distriktet. 
 

JOTA – Jamboree On The Air 
JOTA (Jamboree On The Air) går tredje helgen i oktober varje år. Vi höll i år till vid Hökåsens 
Scoutkår. Cirka 15-20 unga scouter och ledare fick prova på att prata i radio och prova RPO 
(radiopejlorientering). Över radio fick vi kontakt med några olika scoutkårer, inom Sverige och 
Europa. Medverkande från VRK var SM5- KRI, URD och DIY. 
 

  

                                                           
1
 Sveriges Sändareamatörer 
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Slutord 
Klubben har haft en aktiv styrelse under året underordförande SM5ACQ Donalds ledning. 
Styrelsen tackar alla medlemmar som varit med i olika aktiviteter och alla funktionärer som har 
hjälpt till med olika uppgifter inom klubben under året som gått. 
 
Västerås 2022-01-13 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
OrdförandeDonald Olofsson SM5ACQ Vice ordf. Peppe Arninge SM5GMZ 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
KassörKrister Eriksson SM5KRI SekreterareAnders Eidenvall SM5EFX 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
LedamotLennart Svensson SM5ENX Suppleant P-O Anfelter SM5DEV 
 
 
 
--------------------------------------------- 
SuppleantRaggeJagero SM5DIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
RPO-sektionens verksamhetsberättelse för år 2022 


