Västerås Radioklubb

december 2021
Motioner till årsmötet 2022

Kalendarium
Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00:
Plats: Klubblokalen om inget annat
meddelas
9/12 Demo av 3D-skrivare SA5KPR. Detaljer
kommer via mejl (nyhetsbrev).
13/1-22 SMØHEV Jens Zander SSA:s ordf.
10/2-22 Årsmöte
Öppet hus 2/12 18.30 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.

Kommande månadsmöten och
klubbkvällar
Styrelsen har efter samråd med varandra via
styrelsens interna e-post i dag 29 november
tagit beslut att ställa in alla fysiska träffar
fram till årsskiftet. Tråkigt men nödvändigt så
vi fortsätter ytterligare en tid att tillämpa
försiktighetsprincipen och kör med digitala
möten enligt följande:
Öppet hus torsdagen 2/12 via Jitsi,
Månadsmöte torsdagen 9/12 via Jitsi.
Länkar till mötena meddelas via e-post till
medlemmarna.
Vi återkommer efter nyår hur det blir med
januarimötet och årsmötet.
Styrelsen VRK

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
Redan nu har några betalat, stort tack!
Fullständig information finns här:
http://www.sk5aa.se/?page_id=13
OBS! Hedersmedlemmar är
avgiftsbefriade!
Status:
Hittills har ca 23% betalat, stort tack!

Arbeten i / vid klubblokalen:
Påminnelse!!
Status: Idag har vi nu en galvaniserad
kabelränna från fönstret i klubblokalen ned
mot marken nedanför innehållande 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 kortvågsriggen är nu ansluten till spettet.
Hjälp önskas med uppmontering av resterande kabelränna + att få befintligt 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.
Annars får det kanske vänta till våren,
men tänk på att vi har en hyresvärd
och en hyresgäst i lokalen ovanför oss
som nog vill se en snygg installation
av våra koaxialkablar från sitt
fönster, inte något som fladdrar och
rör sig när det blåser!!
Kontakta mig på sm5kri@sk5aa.se

Håll avståndet till varandra
– 144 MHz våglängd!
Testresultat VRK
SSA Månadstest 2021 klubbtävlingen
Efter elva omgångar av SSAs Månadstest har
SK5AA utökat sin ledning på både CW och SSB.
På CW har vi t.ex. mer än dubbelt så många
poäng som tvåan SK6AW och nästan lika bra
är det på SSB där tvåan är SK6KU. Kul att så
många tävlar för SK5AA.

2. SK6KU
3. SK6AW

39348 p
30765 p

Indivuellt ligger här SM0EOS på 3:e plats
men det återstår att se hur det står sig när
endast de 8 bästa av 12 resultat räknas.
I klubbtävlingen är det ganska klart
att vi går mot en förkrossande
totalseger. Tack alla Ni som bidragit
och hoppas Ni ställer upp lika troget
även under 2022 och naturligtvis också
i MT nu i december.

SSA: s HF Cup 29 november 2021
I SSAs HF Cup har nu SK5AA åter gått om
SK3W.
1. SK5AA 118 749 p 770 loggar
2. SK3W 106 936 p 673 loggar
3. SK6AW 83 573 p 695 loggar
Just nu leder vi alltså med nästan 12 000 p
före SK3W, men observera att de har ännu
inte rapporterat in resultatet från CQWW. Så
det är viktigt att så många som möjligt av oss
deltar flitigt testerna under decemberhelgerna och i de småtester som går på
vardagkvällarna under resten av året. Man
kan gissa att SK3W satsar ordentligt i CQtesten men i CQ-testen på SSB märktes dom
knappt alls!
I den individuella tävlingen för SSAs HF Cup
ligger SM5DXR på 7:e, SM5ACQ på 8:e plats
och SM5SIC just nu på 9:e plas
Donald, SM5ACQ

CW-2021
1. SK5AA
2. SK6AW
3. SK6KU

57481 p
26726 p
20870 p

Individuellt ligger SM0EOS tvåa fortfarande
tvåa och vi får hoppas att den placeringen står
sig när endast de 8 bästa av 12 resultat
räknas.
SSB-2021
1. SK5AA

68921 p

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se

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]
18:00Wednesday Mini Contest [CW | 80]
19:00 CWops Mini-CWT Contest (Eu/Af)
[CW | 160-10]

√ 2021-12-18 14:00 (varaktighet: 24h)
Croatian CW Contest
[CW | 160, 80, 40,20, 15 och 10m]
2021-12-26 00:00 – 11:59
RAEM Contest
[CW | 80 - 10m]

NAC-tester

SCAG SKD

Första tisdagen varje månad ( 7/12, 4/1)
19:00 LT (17:00z) NAC-144 MHz

Nästa SKD går av stapeln på Nyårsdagen den
1 januari 2022. Då också med nya regler och
delvis nya tider. Allt kommer att presenteras
på www.scag.se i god tid innan det är dags för
SKD.

Första torsdagen varje månad ( 2/12, 6/12)
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 (9/12, 13/1)
19:00 LT (18:00z) 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 12 december
14:00z (15:00 LT)
15:15z (16:15 LT)

SSA jultest
Lördag 25 december kl. 08:00 - 10:00 (1)
Söndag 26 december kl. 08:00 - 10:00(2)
https://contestspalten.ssa.se/regler-for-ssajultest/

SARTG
SARTG New Year RTTY Contest
Lördag 1 januari 2000 kl. 00:00 - 12:00 (1)
http://www.palmqui.st/sartg/contest/nyrules.ht
m

DX-kalendern december 2021
En liten titt på https://dxnews.com/calendar/
visar bland annat följande (ett urval):

SSA MT SSB
SSA MT CW

HF-tester under december månad
√ markerar att SK5AA troligen deltar i testet.
2021-12-03 22:00 - 2021-12-05 16:00
ARRL 160 Meter Contest
[CW | 160]
2021-12-11 00:00 (varaktighet: 24h)
ARRL 10 Meter Contest
[CW, phone | 10m]
2021-12-18 00:00 (varaktighet: 24h)
OK DX RTTY Contest
[RTTY | 80, 40,20, 15 och 10m]

2-16/12
3-20/12
8/12-21
16-22/12
till 21/12

5Z4/HB9DSP Kenya
XT2AW Burkina Faso
HR5/F2JD Honduras till 5/4-22
S21DX Manpura Isl. Bangladesh
A52CC Bhutan

Hela december:
6Y6Y
Jamaica

Det är inte förbjudet att bidra till eQRZ!
Kanske du har något du vill dela med dig till
medlemmar och klubbkamrater? 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

