
1 

 

 

Västerås Radioklubb 

  

februari 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: 

9/2 Månadsmöte 19.00 Årsmöte! 

23/2 Öppet hus 18.30 

9/3 Månadsmöte 19.00 

23/3 Öppet hus 18.30 

Månadsmötet 9 februari 

  Förutom månadsmötet är det Årsmöte så efter 

årsmötet genomför vi månadsmöte som vanligt.  

 

Aktivitet från 8S80AA 

Hittills har över 3000 QSO körts med jubileums-

signalen 8S80AA. Den mest aktive har varit 

SM5GMZ och övriga som aktiverat signalen 

hittills är SM5YFI, -ACQ och -KRI. Under helgen 

11–12 februari kommer -EFX och några till att 

köra ARRL RTTY-test. 

  Kolla in på hemsidan när olika aktiviteter är 

inbokade och passa på tillfället att få kontakt.  

Tag också chansen att boka in signalen för egen 

räkning och upplev känslan av att vara jagad! 

Häng också på och kör så många andra 

klubbmedlemmar som möjligt så att Du så 

småningom får ihop de poäng som behövs för att 

ansöka om diplomet VRK 80. QSO med 8S80AA 

ger 5 poäng per band (oavsett trafiksätt) och med 

övriga klubbmedlemmar 2 poäng. 

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 och 

handlingar finns att ladda ned från vår 

hemsida https://www.sk5aa.se 
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Testresultat VRK 

SSA Månadstester 2023 klubbtävlingen 

  Serien med månadstester startade också om vid 

årsskiftet och i januari blev klubbresultatet 

följande: 

CW 

1. SK5AA 9 670 p 

2. SK6AW 8 336 p 

3. SK6KU 5 656 p 

  De som deltog för SK5AA var: SF5O (EOS), -

ACQ, -EFX, -DXR, 8S80AA (KRI) och -LSM 

SSB 

1. SK5AA   7 638 p 

2. SK6AW    6 828 p 

3. SK6KU    3 540 p 

  De som deltog för SK5AA var: SF5O (EOS), -

DXR, -EFX, -ACQ, -LSM och 8S80AA (KRI) 

  Nästa månadstest går 12 februari och då  kör vi 

först SSB och sedan CW. Du blir väl med?! 

SSA: s HF Cup 2023 

  HF Cupen har startat om vid årsskiftet och nu 

ligger SK5AA på andra plats. 

1. SK3W  10 999 p 71 loggar 

2. SK5AA    8 987 p 71 loggar 

3. SK6AW   6 561 p 60 loggar 

Slutresultatet 2022 blev ungefär det som 

redovisades i förra numret av eQRZ. 

 Hittills i år har 11 VRK- medlemmar rapporterat 

in kontakter till SSAs HF Cup. Hoppas att ännu 

fler blir med under resten av året. 

Donald, SM5ACQ 

Övertoner 

  Jag har fått rapporter om att jag släpper ut 

övertoner när jag sänder. Enligt rapporter via 

Reverse Beacon Network (RBN) har jag hörts på 

40 m (svagt) ända nere i Europa när jag sänder på 

80 m CW.  

Jag antar att detta kan bero på att jag använder 

en och samma antenn på alla band (EFHW) och 

att övetoner som eventuellt kommer från 

sändaren därför inte dämpas på samma sätt som 

de skulle ha gjort och jag haft separata antenner 

som var avstämda bara för det band jag just då 

sänder på.  

Men bortsett från detta så verkar det onekligen 

lite mystiskt. Har Du kollat upp dina eventuella 

övertoner?  

/Donald, SM5ACQ 

 

3Y0J Bouvet Island DXpedition 

I skrivande stund har de anlänt till ön förbereder 

för landstigning. Men det är svåra förhållanden 

pga väder och hårda vindar. Senaste är att några 

av medlemmarna är på ön och överföring av 

utrustning m.m. pågår. 

 

Ni kan följa expeditionen på www.3y0j.no eller 

sök på 3Y0J på facebook, eller via hashtaggen 

#3Y0J på twitter bl.a. 

 

Medlemsavgift 2023 

Återigen kommer vi inte att göra några ändringar, 

så medlemsavgiften 2023 är oförändrad  

- 200 kr!  

Plusgiro 38 15 01-6 

Kassören informerar: Ca 73 av 84 medlemmar har nu 

betalat, tack! Snittålder 80,0 år bland de som har 

betalat (69,9 om alla räknas in)  

http://www.3y0j.no/

