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året. Kanske vi kan återuppliva antenndagen
som förr men på en annan plats? Styrelsen
önskar få förslag från er medlemmar vad vi
kan göra under jubileumsåret.

Kalendarium 2022
Månadsmöten andra torsdagen kl. 19.00:
Öppet hus vissa torsdagar kl. 18.30:
Plats: Klubblokalen!. Detaljer kommer som
vanligt via mejl (nyhetsbrev).

VRK historik uppdateras
Det kommer att under sommaren arbetas på
att uppdatera vår egen historik från dåtid till
nutid. Meningen är också att den kommer att
ingå i SSA:s kommande jubileumsskrift då
SSA fyller 100 år. Vi kan behöva hjälp med att
fylla i luckor i skriften. Det kanske finns
någon som kan bidra med minnen, foton?
kontakta SM5SVM eller SM5KRI!

9/6 Månadsmöte hos SM5GMZ, Gottsta
VRK tar sommaruppehåll! Nästa eQRZ
kommer månadsskiftet augusti-september.
Höstens datum för månadsmötena:
11/8 hos SM5EFX, Västerfärnebo
8/9
13/10
10/11
8/12

Arbeten i / vid klubblokalen
Arbeten som fortfarande återstår är att
montera upp resterande kabelränna längs
husvägg ovan shacket. Vi får återkomma om
detta!

Månadsmötet i juni är alltså hos SM5GMZ
i Gottsta, sök på SM Callbook för adress. Det
rekommenderas att var och en som vill tar
med sig någon stol eller annat sittdon att sitta
på. Kaffe och förhoppnings grillkorv!

Koaxialkabeln till kortvågsantennen är utbytt
till en grövre dito av SM5KRI med hjälp från
SM5IFO och SM5GMZ. Vissa åtgärder är
dessutom gjorda som bidrar till att kabeln
förhoppningsvis får vara befriad från
framtida skadegörelse.

Månadsmötet i augusti föreslås bli hos
SM5EFX i Västerfärnebo. Mera detaljer i
nyhetsbrev via mejl i augusti.
Visste du att VRK fyller 80 år 2023?
Det här vill vi naturligtvis fira och styrelsen
har detta som en stående punkt på dagordningen, både på styrelsemöten och
månadsmötena under hösten.

Vi skulle även vilja ha förslag till en antenn
för 160m att sätta upp. Jag skulle kunna
tänka mig att vi arrangerar byggkvällar i höst
där vi kan diskutera antennteori, modellera i
EZNEC eller liknade, bygga en antenn och
testa.

Bland annat funderar vi på en specialsignal,
och att göra en rad olika aktiviteter under
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Hjälp med samband i uppland önskas

SSA: s HF Cup 2022

Vi söker flera intresserade operatörer till
säkerhetssamband i Uppland, under året, har
tre uppdrag (se nedan) på min lista där vi
behöver vara mellan 13 och 18 operatörer:

Efter 5 månader har SK3W tyvärr dragit ifrån
ytterligare och SK6AW nosar oss i hälarna.
Många av de som brukat kämpa för SK5AA
tycks ha tappat sugen. Om vi inte skärper oss
är risken stor att SK6AW passerar oss under
sommaren.

Bresontrofén, Rasbo MK. 2022-07-23 Tierp
med omnejd (HQ Dragrace banan Tierp)

1.
2.
3.

Historiskt Rally Uppsala 2022-09-24
HQ Uppsala
Rally Sigtuna Supercupen 2022-10-01
HQ Arlanda

e-postadress till eQRZ: eqrz@sk5aa.se

Kommande tester

Testresultat VRK

Spalten tar en paus och återkommer till
hösten så jag rekommenderar er att kolla på:
https://hfcup.ssa.se/?action=kalender
för aktuella tester under sommaren.

SSA Månadstester 2022 klubbtävlingen
Vi behåller fortfarande 1: a platsen i MT både
på CW och SSB och på SSB har vi dragit ifrån
riktigt ordentligt.

Bland de större testerna kan nämnas:
All Asian DX Contest CW 18/6
King of spain Contest SSB 25/6
IARU HF World champ CW-SSB 9/7
IOTA 30/7
EU HF championship 6/8

39 312 p
30 816 p
20 368 p

Individuellt ligger Kent SM0EOS (SF5O) nu
på 2:a plats

SSB
1.
SK5AA
2.
SK6AW
3.
SK7JD

361 loggar
339 loggar
531 loggar

Donald, SM5ACQ

Rhoyne / SM5NVF

SK5AA
SK6AW
SK1BL

54 182 p
43 475 p
42 616 p

Individuellt ligger SM5SIC på plats 5, ACQ
på plats 9 och DXR på plats 13

Telefon 070 750 84 71 dagtid som kvällar

CW
1.
2.
3.

SK3W
SK5AA
SK6AW

Och glöm inte bort månadstesterna:
12/6, 17/7, 14/8

DX-Kalendern juni-aug 2022
Många fina tips hittar vi bland annat från
https://dxnews.com/calendar/ Det finns
också andra källor för fina DX-tips på nätet,
till exempel:

54 698 p
25 506 p
22 326 p

Individuellt ligger Kent SM0EOS (SF5O) på
plats 6, ACQ plats 7, DXR plats 8

DX Maps
https://www.dxmaps.com/dxcalendar.html?
View=7DAY

Nästa månadstest går söndag 12 juni – först
SSB och sedan CW

F6AJA http://lesnouvellesdx.fr/ Franska men
det går att översätta med translate.
425 DX News https://www.425dxn.org/
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