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Månadsmöten kl. 19.00 (Jitsi Meet) i höst: 

11/11 SVXlink, ”SM5GXQ:s repeaterskola” 

Detaljer kommer via mejl (nyhetsbrev). 

18/11 18.30 Öppet hus i klubblokalen! 

2/12   18.30 Öppet hus i klubblokalen! 

Ypperligt tillfälle för dig som vill hämta QSL. 

Värd är SM5KRI Krister. Men tänk på att 

hålla avstånd, hygien med mera!! Vi 

förutsätter att du är vaccinerad och frisk. 

9/12 ev. 3D skrivare demo av SA5KPR 

13/1-22 SMØHEV Jens Zander SSA:s ordf. 

Styrelsen informerar 
Styrelsen rekommenderar att vi inte ska ha något 

fysiskt månadsmöte i november, utan vi kör dessa 

digitalt via Jitsi. Samma sak med öppet-hus 

träffar, före månadsmötet. Vi avvaktar tills efter 

månadsmötet i november. Vi har fortfarande en 

smittspridning om än låg trots faktum att man nu 

släppt på nästan alla restriktioner. Men många 

som drabbas är ju ovaccinerade. Vi vill tillämpa 

försiktighetsprincipen av omtanke för våra 

medlemmar. 

 

Motioner till årsmötet 2022 

Bör vara styrelsen tillhanda per e-post 

info@sk5aa.se senast 5 januari 2022 för att vi 

skall hinna behandla och förbereda utskick av 

årsmöteshandlingar och kallelse. 

 

Medlemsavgiften 2022 

Vi kommer inte att göra några ändringar, så 

medlemsavgiften 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! 

 

Ordförande har ordet 
Höstens månadsmöten och klubbkvällar 

  Enligt styrelsebeslut fortsätter vi ytterligare en 

tid att tillämpa försiktighetsprincipen och avstår 

därför från fysiska möten. Men planen är att ett 

första fysiskt klubbmöte ska kunna ske den 9:e 

december. Men för att leva upp till målsättningen 

att tillämpa försiktighetsprincipen har vi bestämt 

att till en början maximera antalet besökare till 

20 och Du som vill förvissa dig om att få delta 

måste därför anmäla dig i förväg via E-post till 

sm5kri@sk5aa.se senast 7:e december. För att 

delta fysiskt krävs också att Du är 

fullvaccinerad. 

  För de som inte kan delta fysiskt planerar vi att 

sända mötet även på WEBBen via Jitsi. Detta 

kommer att testas någon torsdag före december-

mötet och kanske fortsätter vi med detta även 

under 2022. Beslut om detta tas under vintern. 

  Vår ordförande Kai, SA5GRV är ju som alla nog 

vet fortfarande konvalecent efter sin fallolycka i 

vintras. Tillfrisknandet går enligt rapporter sakta 
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framåt men Kai har meddelat att han inte räknar 

med att kunna kandidera till ordförandeposten 

2022. Så vi måste alla ta oss en allvarlig funderare 

på hur vi ska lösa situationen. 

Ni vet nog också att jag är mycket begränsad av 

mina synproblem ”s.k. våt gula fläcken”. Jag får 

behandling som bromsar utvecklingen men inte 

förbättrar synen nämnvärt. Detta har bl.a. result-

erat i att jag inte längre får köra bil. Jag har också 

stora läsproblem. Så räkna inte alltför mycket 

med mig. Men jag kvarstår mer än gärna i 

styrelsen. 

Donald, SM5ACQ 

Arbeten i / vid klubblokalen: 
Status: Idag har vi nu en galvaniserad kabelränna 

från fönstret ned mot marken nedanför innehåll-

ande en grov kabel som går till ett jordspett, som 

är placerad ca 1,3 meter från huset. Detta är 

nödvändigt för de överspänningsskydd som är 

kopplad till antennerna för DMR hotspot och 

VHF-UHF riggarna. Kortvågsantennen är dock 

inte skyddad (ännu), men riggen är nu jordad i 

spettet. 

Hjälp önskas med uppmontering av resterande 

kabelränna + att få skyddsrör över koaxialkablar 

vid takfoten in i kabelrännan (för att slippa 

skavskador)! 3–4 pigga och unga (?)varav någon 

klättervillig sökes som hjälps åt att resa och hålla i 

stegen. Det är inga svårigheter med att borra i 

ytterväggen och sedan skruva upp rännorna. 

Helst vill vi ha detta gjort någon lördag eller 

söndag innan vinterkylan kommer. Kontakta mig 

på sm5kri@sk5aa.se 

 

JOTA/JOTI 15–17 oktober 

Den näst sista helgen i oktober 

var det dags för årets JOTA och 

VRK medverkade vid aktiviteter 

både i Västerås -Björnöborg och i 

Köping. På båda dessa platser 

ställde deltagare från RPO-

sektionen, SM5KMU Peter, SM5DIY Rolf och 

SM5CJW Bo upp och demonstrerade rävjakt i 

form av Foxoring och på Björnön hade Krister, 

SM5KRI riggat upp en amatörradiostation som 

bemannades både lördag och söndag. Låt oss 

hoppas att vi genom vår medverkan väckt ett 

intresse för amatörradio hos några av de med-

verkande scouterna. De som satt med vid radion 

var SM5KRI Krister, SM5URD Stefan som också 

är scoutledare och SM5EUU Kerstin. Tyvärr var 

det inte många scouter som vågade sig fram till 

mikrofonen. 

Stort tack till er alla som var med och vi hoppas 

på ny JOTA nästa år? 

 

Håll avståndet till varandra  

 – 144 MHz våglängd! 
 

Testresultat VRK 

SSA Månadstest 2021 klubbtävlingen 

  Efter tio omgångar av SSAs Månadstest behåller 

SK5AA fortfarande sin ledning på både CW och 

SSB. Kul att så många tävlar för SK5AA. 

CW-2021  

1. SK5AA 50901 p 

2. SK6AW 24930 p 

3. SK6KU 17072 p 

  Individuellt ligger SM0EOS tvåa ACQ, DXR och 

EFX på plats 9, 12 och 14 

SSB-2021  

4. SK5AA 65007 p 

5. SK6KU 37542 p 

6. SK6AW 29953 p 

  Indivuellt ligger EOS på 3:e, ACQ på 7:e och 

DXR på 8:e plats 

  Kämpa vidare under resten av året så kommer vi 

att vinna med mycket god marginal.  

Men glöm inte att de poäng vi samlar i 

SSA:s MT också har stor betydelse i SSAs 

HF Cup så kämpa vidare trots att vi leder 

stort i MT. 

SSA: s HF Cup 28 oktober 2021 

  I SSAs HF Cup har nu SK5AA åter gått om 

SK3W.  

1. SK5AA 102309 p 697 loggar 

2. SK3W 101455 p 632 loggar 

3. SK6AW   72483 p 631 loggar 



  För att behålla ledningen före SK3W är det 

viktigt att så många som möjligt av oss deltar 

flitigt i höstens CQ-tester men även i de småtester 

som går på vardagkvällarna. Man kan gissa att 

SK3W satsar ordentligt i CQ-testerna i slutet av 

oktober och november. 

  I den individuella tävlingen för SSAs HF Cup 

ligger SM5SIC på 7:e, SM5DXR på 8:e och 

SM5ACQ på 9:e plats. 

SSAs Portabeltest 

  I höstomgången av portabeltesten var Anders 

SM5EFX framgångsrik eller vad sägs om följande: 

1. SM2CEW/P 9066 p  

2. OH8UW/P  8283 p 

3. SM5EFX/2/P 6820 p 

/Donald, SM5ACQ 

Kommande tester 
Redaktionens förslag på tester, full kalender och 
länkar till regler finns här: 
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender 
-- Tider anges i UTC där inget annat sägs -- 

 
Varje måndag 
16:30 OK1WC Memorial [CW, SSB | 80,40] 
 
Varje onsdag 
17:00 Wednesday Mini Contest [CW | 40] 
18:00 Wednesday Mini Contest [CW | 80] 
19:00 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af) 
 [CW | 160-10] 
 

NAC-tester 
Första tisdagen varje månad (2/11, 7/12) 
19:00 LT (17:00z) NAC-144 MHz 
 
Första torsdagen varje månad (4/11, 2/12) 
19:00 LT (18:00z) NAC-28-CW 
20:00 LT (19:00z) NAC-28-SSB 
21:00 LT (20:00z) NAC-28-FM 
22.00 LT (21:00z) NAC-28-DIG 

Not: Testtider är Lokal Tid, SNT sommar som 
vinter. OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden 
lika som på VHF/UHF/SHF. Observera att tider i 
loggarna skall anges i UTC. REGLER: 
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28 

 
2: a torsdagen varje månad (11/11, 9/12) 
19:00 LT (17:00z) NAC-50 MHz 

Gemensamma tider för NAC 50 och 144  
19:00 – 23:00 lokal tid. 
18:00 – 22:00 UTC vid normaltid, vinter 
17:00 – 21:00 UTC vid sommartid 
Observera att tiden i loggarna skall vara UTC. 

REGLER: 
http://ssa.se/contest/?document=RULES-NAC 

 
 
Månadstesten 

Sön 14 november 
14:00z (15:00 LT) SSA MT CW 
15:15z (16:15 LT) SSA MT SSB 

HF-tester under november månad 

√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet. 

√2021-11-06 12:00 24 h 
Ukrainan DX Contest 
[CW, SSB | 160,80,40,20,15,10] 

2121-11-07 14:00-17:00 
HSC Contest 
[CW | 80,40,20,15,10] 

2021-11-13 00:00 48 h 

Worked All Europe Contest 

[RTTY | 80,40,20,15,10] 

2021-11-13 12:00 24 h 

OK-OM DX Contest 

[CW | 160, 80,40,20,15,10] 

√2021-11-20 12:00 24h 

LZ DX Contest 

[CW, SSB | 80,40,20,15,10] 

√2021-11-27 00:00 48 h 

CQ WW DX Contest  

[CW | 160,80,40,20,15,10] 

2021-12-03 22:00 - 2021-12-05 16:00 

ARRL 160 Meter Contest  

[CW | 160] 

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se 

DX-kalendern november 2021 

En liten titt på https://dxnews.com/calendar/ 

visar bland annat följande (ett urval): 

1-18/11 C5C Gambia 

1-19/11 5H3MB Tanzania 

10-23/11 V47JA Saint Kitts Island 

18-30/11 TZ1CE Mali 

20-28/11 V47A Saint Kitts Island 

24-29/11 9X4X Rwanda 

24-29/11 PJ4A Bonaire Island 

24-30/11 C6AGU Wood Cay Island Bahamas 

24-30/11 C56XA Gambia 

https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
https://contest.ssa.se/?document=RULES-NAC-28
http://ssa/
mailto:eqrz@sk5aa.se
https://dxnews.com/calendar/


Hela november: 

TG9BBV Guatemala till 29/11 

JG8NQJ/JD1 Marcus Island Minami Tori Shima Isl 

 

Besök gärna ASEAS samlingar! 

För en tid sedan hade vi ett föredrag av Lars 

Mjörning från industrihistoriska föreningen som 

nu vill bjuda in intresserade VRK-medlemmar att 

besöka ASEAS samlingar: 

Tisdag 2021-11-23 och/eller  

Tisdag 2021-11-30 kl 13:00 -14:30.  

---- Saxat från Lars inbjudan ------ 

Vi får ta emot högst 10 personer vid resp. visning. 

Det är en regel ABB har för besök i den här källar-

våningen, KV3, och hänger inte ihop med covid-

restriktioner. Vi har inte så bra med garderober 

och toaletter nära samlingarna, och därför före-

slår vi att ni samlas i entrén till länsmuseet kl. 

13:00.  

I muséet finns bra möjligheter för att hänga in 

ytterkläder, och också bra toaletter. Ni kan ju 

också fika i deras kafé före eller efter besöket i 

samlingarna. 

Vi möter er vid länsmuseets entré mot Karlsgatan 

kl 13, och går sedan tvärs över Karlsgatan, går in i 

Melker-kontoret och tar hissen till KV3. 

Anmälan till mig SM5KRI sm5kkri@sk5aa.se 

senast 5:e november med ditt önskemål om 

dag för besöket. 

Jag gör en sammanställning och skickar till Lars 

Mjörning. Blir det för många en viss dag kommer 

jag att återkomma till dig och fråga om du kan 

den andra dagen i stället. 

 

Amatörradioaktivitet från lägenhet 

  Som många av Er nog vet flyttade jag vid senaste 

årsskiftet från radhuset där jag bott i över 30 år 

till en närbelägen lägenhet på 7:e vån. Oron inför 

flytten var naturligtvis stor – skulle jag kunna 

fortsätta att utöva min älskade hobby eller inte. 

  Så här snart ett år senare kan jag till min stora 

glädje konstatera att allt gått oväntat bra och jag 

är mer aktiv än någonsin. Hittills i år har det 

blivit över 15 000 QSO och det rullar på! 

  På mitt förra QTH hade jag ju tillgång till en 

beam för 10-15-20 m samt en roterbar dipol för 

12-17-30, och tråddipoler för 80/40 m. Allt detta 

fick överges och i stället föll valet på en EFHW-

antenn som har sin ena ända på balkongen (7:e 

våningen) och den bortre fästpunkten i en tall ca 

50 m från huset. Den effektiva delen är ca 42 m 

och beräkningarna tydde på att den skulle bli 

avstämbar på alla amatörband från 80 – 10 m. 

Detta visade sig stämma mycket bra och jag kan 

även köra 160 och 6 m samt 60 m och alla WARC-

banden. På QRZ.COM kan Du se hur SWR ser ut 

på de olika banden. Naturligtvis har jag stor hjälp 

av min Elecraft K3 som klarar av att stämma av 

antennen på samtliga band. Jag fick redan från 

början ovärderlig hjälp av Janne, SM5FQQ och 

Bertil, SM5IZS.  

Tänk vilken tur man har som har sådana 

klubbkamrater som Janne och Bertil. 

  Visst hade den roterbara antennen på gamla 

QTH sina fördelar men numera slipper jag 

fundera över om beamen pekar åt rätt håll eller 

inte. Det är bara att tuta och köra. Visst går jag ut 

lite sämre på de högre frekvenserna bland annat 

10 m men det uppvägs väl av att går desto bättre 

på 80/40 m där jag ju aldrig lyckades få till 

fullskaliga antenner i radhusträdgården. 

  Hurra så bra det går! 

Donald, SM5ACQ 

Det är inte förbjudet att bidra till eQRZ! 

Kanske du har något du vill dela med dig till 

medlemmar och klubbkamrater som Donald 

gjorde ovan? Skicka din text (mail, word, notepad 

eller RTF) och gärna foto till eqrz@sk5aa.se 

Jag hjälper dig utforma texten och anpassar till 

det format som eQRZ har. 

Red SM5KRI 
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