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Västerås Radioklubb 

  

mars 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). 

Vårens datum: 

9/3 Månadsmöte 19.00 

23/3 Öppet hus 18.30 

13/4 Månadsmöte 19.00 

27/4 Öppet hus 18.30 

Månadsmötet 9 mars 

  Vi gör en djupdykning i gamla foton och 

klippböcker. Tanken är att försöka identifiera och 

dokumentera vilka som finns på fotona.  

Gula post-it lappar och penna medtages gärna. En 

del av bilderna kan komma att ingå i historiken 

som är under långsam framtagning 

 

Aktivitet från 8S80AA 

Hittills har över 5000 QSO körts med jubileums-

signalen 8S80AA. Den mest aktive har varit 

SM5GMZ och övriga som aktiverat signalen 

hittills är SM5YFI, -ACQ, EFX, FUG och -KRI.  

  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. 

Jubileumsfesten 
  Under månadsmötet som följde på årsmötet i 

februari utsågs en festkommitté bestående av 

SM5WTL, SM5IFO, SM5IXA och SM5HDN. 

Kommittén jobbade mycket snabbt och redan 

efter en vecka presenterades ett förslag. Ett 

extrainkallat styrelsemöte 23 februari fastställde 

förslaget som presenteras på annan plats i eQRZ. 

Styrelsen tackar festkommittén för fint arbete. 

Hoppas att många kommer att delta på festen. 

Donald, SM5ACQ 

 

Sammanfattning av årsmötet 

Nu har vi haft årsmöte och kan således presentera 

den nya styrelsen: 

https://www.sk5aa.se/?page_id=106 (PDF). 

Denna PDF bifogas med eQRZ. 

I korthet har SM5ENX och SM5DEV avgått, 

SM5WTL och SM5WFD tillkommit.  

För första gången på många år har vi även en 

valberedning för nästa årsmöte klar, det är 

https://www.sk5aa.se/?page_id=106
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historiskt! De valda är SM5DEV (samman-

kallande) och SM5IFO. 

Bland funktionärerna är allt oförändrat förutom 

sambandsansvarig som åter är SM5KRI. 

 

Testresultat VRK 

SSA Månadstester 2023 klubbtävlingen 

  Serien med månadstester har nu pågått 2 

månader och vi leder på både CW och SSB. 

CW 

1. SK5AA  17 820 p 
2. SK6AW 14 154 p 

3. SK1BL  10 462 p 

  De som deltagit för SK5AA är: SF5O (EOS), -ACQ, 

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

SSB 

1. SK5AA  16 258 p 
2. SK6KU 9 554p 
3. SK7JD  6 820 p 

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

-EFX, -ACQ, -GRD, -LSM -TAB och 8S80AA (KRI) 

  Nästa månadstest går 12 mars och då kör vi först 

CW och sedan SSB. Du blir väl med?! 

SSA: s HF Cup 2023 

I HF Cupen har nu avverkats 2 månader och 

ställningen är följande_ 

1. SK3W  23 578 p 126 loggar 
2. SK5AA  22 584 p 139 loggar 
3. SK6AW 17 729 p 128 loggar 

   Under ett par veckor innehade SK5AA 1: a 

platsen men nu leder SK3W igen. Deras ledning 

är dock inte större än att vi ganska enkelt skulle 

kunna återta första platsen. Skillnaden består i 

princip på att SK3W:s deltagare är flitigare än oss 

i de små tester som finns under vardagarna, dvs. 

OK-testen och CW-OPS. 

Donald, SM5ACQ 

 

 

Övertoner 

  Mina problem med övertoner har genom hjälp 

från Janne -FQQ löst så att jag nu har en 

kvartsvågs stubb för 40 m inkopplad när jag 

sänder på 80 m. Detta dämpar övertonerna så att 

jag numera inte längre hörs på 40 m när jag 

sänder på 80 m. Detta var ju också en betydligt 

billigare lösning än ett bandpass-filter och 

tillräckligt bra för att lösa problemet. 

  Att problemet från början uppstod beror nog på 

att jag använder en och samma antenn på alla 

band och att den alltså är avstämd både på 80 och 

40 och därför inte dämpar eventuella övertoner. 

Kanske något att tänka på och undersöka för fler. 

/Donald, SM5ACQ 

Jubileumsfesten 

Ytterligare info kommer i en separat inbjudan, 

när alla detaljer är klara men i korthet gäller 

följande: 

Datum: torsdag 11 maj kl 18.00 

Plats: Västerås Officersmäss, Flottiljgatan 73 

Västerås 

Kostnad: Mat (inklusive lättöl/loka) 595 

kr/person, lokalen får vi ha för oss själva. VRK 

subventionerar med ca 49% så din kostnad per 

person även för medföljande blir 300 kr. 

Menyförslag:  

Förrätt: Toast Skagen på Tore Wretmans sätt. 

 

Varmrätt: Wallenbergare med gröna ärtor, 

brynt smör, rårörda lingon och potatispuré. 

eller  

Torskrygg med pepparrot, gröna ärtor, brynt 

smör och kokt potatis. 

 

Dessert: Radiokaka med filead apelsin och 

mässens rostade kaffe. 

 

Har du särskilda önskemål med tanke på allergier 

ordnar vi detta. 

I den separata inbjudan som kommer inom kort 

får du information om hur du anmäler dig och 

betalar. Så reservera datumet 11 maj i din 

kalender redan nu! 


