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Västerås Radioklubb 

  

januari 2023 

Kalendarium 2023 

Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00: 

Öppet hus fjärde torsdagen kl. 18.30: 

Plats: Klubblokalen! Detaljer kommer som 

vanligt via mejl (nyhetsbrev). 

Vinterns datum: 

12/1 Månadsmöte 19.00 

26/1 Öppet hus 18.30 

9/2 Månadsmöte 19.00 Årsmöte! 

23/2 Öppet hus 18.30 

9/3 Månadsmöte 19.00 

Månadsmötet 12 januari 

  Anders SM5EFX kommer att prata om 

loopantenner med lite intressanta nedslag i 

tidningsartiklar, bland annat 

- Märkligt lågbrusig loop-förstärkare 

- Loopar med riktverkan à la rävsax  

Aktivitet från 8S80AA 

 Hoppas att många kommer att aktivera 

jubileumssignalen under 2023 och att många 

dessutom blir aktiva med sina egna signaler så att 

omvärlden kan samla ihop poäng till vårt 

jubileumsdiplom VRK 80.  

  Du som vill använda signalen 8S80AA hemifrån 

kan boka datum och tid via länken som nu finns 

på klubbens hemsida. Hittills har KRI och GMZ 

bokat och jag själv kommer definitivt också att 

göra det. 

  Efter avslutad aktivitet med signalen 8S80AA 

ska loggen skickas till SM5FUG. Han vill ha den 

som en ADI-fil vilket de flesta loggprogram kan 

åstadkomma. Kör Du endast ett litet fåtal QSO 

kan han också acceptera en logg uppställd på 

annat sätt. Logg för det Du kör med egen signal 

hanterar Du naturligtvis precis som Du brukar. 

  Regler för VRK 80 finns också på klubbens 

hemsida på både svenska och engelska. Passa på 

och samla poäng så att Du själv också kan ansöka 

om diplomet så småningom.  

  När året är slut och alla ansökningar kommit in 

görs en sammanställning av vilka klubb-

medlemmar som figurerat i de flesta 

ansökningarna. En speciell utmärkelse kommer 

att ges till de som uppvisat störst aktivitet. 

/Donald, SM5ACQ 

Kallelse till årsmöte VRK 

Samtliga medlemmar i Västerås Radioklubb 

kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Plats: Flottiljgatan 61, Västerås  

Tid: torsdagen 9 februari 2023 kl. 19.00.  

Motioner skall sändas till styrelsen senast 

onsdagen 11 januari 2023 kl. 12.00 

Motioner lämnas per e-post till info@sk5aa.se 

Hela kallelsen inkl. dagordning finns att ladda 

ned från vår hemsida https://www.sk5aa.se 
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Testresultat VRK 

SSA Månadstester 2022 klubbtävlingen 

SK5AA lyckades behålla ledningen året ut. 

Slutresultatet blev följande: 

CW 

1. SK5AA 84 940 p 

2. SK6AW 77 368 p 

3. SK1BL 48 824 p 

Individuellt i ”Bäst av 8” ligger Kent SM0EOS 

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

8 och DXR är på plats 11. 

SSB 

1. SK5AA  122 174 p 

2. SK6AW    63 078 p 

3. SK6KU    57 482 p 

Individuellt kom ACQ på pl 6, EOS 8 DXR 10. 

  SSA:s månadstester på kortvåg (80/40 m) 

startar om i januari och hoppas då på stort antal 

deltagande VRK:are så att vi vinner både SSA:s 

Månadstest och kanske återigen även SSAs HF 

Cup. Första månadstesten 2023 går: söndag 15 

januari CW kl. 15-16 och SSB kl. 16.15-17.15 SNT. 

I månadstesten brukar det duga bra med test-

programmet Log 4 U som Du också hittar på 

SSA:s hemsida. 

 

SSA: s HF Cup 2022 

    2022 är slut och SK3W vann HF Cupen. Exakta 

slutpoäng vet vi inte förrän om några dagar när 

alla hunnit rapportera in sina resultat. 

Preliminärt ser det emellertid ut som nedan;  

1. SK3W  105 884 p 731 loggar 

2. SK5AA   90 610 p 703 loggar 

3. SK6AW  88 179 p 1131 loggar 

Många av VRK:arna tycks ha tappat sugen under 

senare delen av året men jag hoppas att vi alla tar 

nya tag under 2023 – inte minst för att ge så 

många som möjligt chansen att samla poäng för 

vårt aktivitetsdiplom VRK 80.  

  Individuellt i HF Cupen ser det ut som att 

SM5ACQ hamnar på plats 6, SIC på plats 8 och 

DXR på plats 11. 

 

  Följande har bidragit med poäng till SK5AA i 

SSAs HF Cup under 2022: SM5DXR, SM5SIC, 

SM5ACQ, SM5FQQ, SM5GMZ, SM5KRI, 

SM0EOS, SM5EFX, SA5TAB, SM5ILE. SM5LSM, 

SM5FUG, SM5IZS, SM5ENX, SM5LNE.   

  Fler är naturligtvis välkomna att delta under 

2023. Man väljer själv vilka tester man kör utifrån 

vilken vågtyp man tycker bäst om att köra. 

Oavsett vilket behöver man dock ha ett logg-

program som är anpassat för testkörning. De 

flesta som kör mycket brukar använda N1MM 

Logger Plus. Det finns att ladda hem på SSA:s 

hemsida. Men där finns också många andra: 

https://contestspalten.ssa.se/mjukvara/ 

Donald, SM5ACQ 

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 51 av 83 medlemmar har nu 

betalat, ca 61 %!  

 

https://contestspalten.ssa.se/mjukvara/

