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SSA-Bulletinen v 49 2013 – Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2013-12-04. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se.
Operatör idag är……………………………………..
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4. Första Scandinavian D-STAR Activity Weekend
5. SCR25 på 5 MHz
1. SSA-Bulletinen v 50 ändring av stoppdatum
SSA-Bulletinen v 50 med stoppdatum 11/12 ändras till TISDAGEN DEN 10
DECEMBER! Det innebär att ni får den ett dygn tidigare samt att Bulletinen även
läggs ut på hemsidan ett dygn tidigare.
Bulletinredaktör´n
2. SSA-Bulletinen under jul och nyår
Årets sista Bulletin utges den 18/12 (tillika stoppdatum!!!)
2014 års första Bulletin utges den 8/1 (tillika stoppdatum!!!)
Bulletinredaktör´n
3.SK6RM 60 år firar med SG30RM
Radiomuseet i Göteborg SK6RM fyller 30 år den 3 december. För att fira
detta kommer museet att använda specialsignalen SG30RM (Sweden
Gothenburg 30 år Radio Museet). Signalen användes mellan den 15 nov
och 31 dec. Alla band kommer att aktiveras beroende på hur kondsen ser ut. Ett special
QSL-kort för ändamålet kommer att användas.
73 Kenneth SM6DID
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4. Första Scandinavian D-STAR Activity Weekend
Vik helgen den 7-9 februari för den första upplagan av Scandinavian DSTAR Activity Weekend. Enkla regler kommer under någon av de
närmaste dagarna att publiceras på tekniksnack.se. Hjälp oss att sårida
informationen om denna aktivitet
Varannan onsdag kl 19.00 körs Tekniksnack på DCS010T där vi lär av varandra och får
hjälp med våra D-STAR-frågor. Sista Tekniksnack för året körs den 11/12 och julmaten får
sjunka ner ända till den 15/1 2014 när vi åter kör igång nätet.
Tekniksnacksgänget genom SM0RUX Pontus
(Reglerna finns redan nu under Coming Up fram till 7-9/2. Bulletinredaktör´n.)
5. SCR25 på 5 MHz
PTS delar ut anropssignaler med ovanstående som exempel till icke radioamatörer som
villha tillstånd att bedriva experimentell radiotrafik på de fyra band som upplåtits.
SC står för Sverige, R står för länsbokstav enligt det gamla systemet och 25 betyder att
det är det sjätte tillståndet som delats ut i R-län.
Det är helt OK att kontakta dessa stationer. Kanske är de blivande radioamatörer. Bjud in
dem till klubbmöten och presentera era utbildningsaktiviteter.
SM6CNN Anders
Från QTC nr 11 via Bulletinredaktör´n

Innehållsförteckning Coming Up
SSA aktivitetstester november 2013
Info om Internationella handikappdagen 3 december
SM5-möte i Strängnäs 14/12
REGIONALA QTC
6. SK3GK startar 2014 med möte i Gävle den 8/1
7. SM5-möte i Strängnäs 14/12
8. SK5LF har möte i Linköping 10/12
9. SK6AG möte på Radiomuséet 9/12
10. Kanslinytt
6. SK3GK startar 2014 med möte i Gävle den 8/1
Onsdagen den 8 januari 2014 har Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK,
årets första månadsmöte.
Vi får lyssna till SA3ARL/Fredrik som berättar om: ”Loggbook of the
world” –framtidens loggning.
Vi håller till i Gävle Folkets Hus (Lokal: Mandelblom), Södra
Centralgatan 10,
Alla hälsas välkomna !
73 deSM3CLA Karl-Olof
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7. Distriktsmöte SM5 i Strängnäs 14/12
Lördagen den 14 december, träffas vi på Arsenalen, Sveriges Försvarsfordons-museum i
Strängnäs för distriktsmöte i SM5, en bra avkoppling ifrån julstressen! Vi startar med
föreningsärenden och tar en vända om utveckling- och medlems-frågorna inom SSA.
Det blir föredrag om Winlink 2000 och sambandsteknik med anknytning till det vi skall se
på museet. Slutligt program publiceras på SSA hemsida, distrikt 5.
Vi börjar kl. 10:00 med kaffe och håller på till kl. 13 med avbrott för lunch, därefter besök i
museet. Kostnad för förtäring: kaffe 20,- bulle 15,- fralla 25,- och lunch 125,- (catering).
Entrén till museet är 60,- Vägbeskrivning se Arsenalens hemsida www.arsenalen.se. Vi
måste ha er anmälan senast den 5 december inkl. beställning av den förtäring du önskar.
Skicka ett mejl till DL5 sm5bvv@ssa.se eller ring 070-75 38 690.
Välkomna
Morgan Lorin/SM5BVV Mats Ekström/SM5TAH
DL5 Flens Radioklubb SK5UM
8. SK5LF har möte i Linköping 10/12
Radioklubben Östra har månadsmöte tisd. 10/12 kl 18:00. Nya som gamla medlemmar
hälsas välkomna
Mikael Andersson SM5VVS kommer att hålla föredrag om ”En resa i mitt liv”
Som vanligt är vi på Ekholmsvägen 50c välkomna
73 ordförande Göran Friberg SM5YNB
9. SK6AG möte på Radiomuséet 9/12
Göteborgs Sändareamatörer SK6AG kallar till månadsmöte måndagen den
9/12 kl 19:00 på Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2 Göteborg.
Som tradition bjuder föreningen på fikat!
Föredrag: SM6UTO Jan och Gunilla berättar om sin segling Jorden runt.
Lars-Ove SM6BWH hälsar alla välkomna även icke medlemmar.
10. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA5CJT Joy Torgé
Ny anropssignal
SA3CIT Ulf Nyberg
SA5CIF Tobias Ölfvingsson
SA5CIY Jan-Ove Mattsson

Norrköping
Gävle
Linköping
Skutskär

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast tisdagen den 10/12 2013 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen, Box 94, 62321 Ljugarn. Tfn: 0498-493203

Lev väl.
73 de SM1WXC Christer
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OBS att notiserna under Coming Up ligger i datumordning! De kommer under RIKS- eller
REGIONAL ”när det är dags”!

SSA aktivitetstester december 2013
ti 10 dec 18 - 22z Aktivitetstest 432 MHz , Ingår i klubbtävlingen på VHF
to 12 dec 18 - 22z Aktivitetstest 50 MHz , Ingår i klubbtävlingen på VHF
sö 15 dec 14 - 16.15z SSA Månadstest 3,5 + 7 MHz
ti 17 dec 18 - 22z Aktivitetstest 1296 MHz , Ingår i klubbtävlingen på VHF
ti 24 dec 18 - 22z Aktivitetstest Micro , Ingår i klubbtävlingen på VHF
to 26 dec 08 - 11z Jultest 144 MHz, 432 MHz
to 26 dec 11 - 12z Jultest 1296 MHz
Regler för Nordic D-STAR Activity Weekend 2014
Tekniksnack.se bjuder in till Nordic D-STAR Activity Weekend med syftet att främst prata
radio och ha roligt men även
att bekanta sig mer med några av funktionerna i D-STAR systemet samt sprida information
om tekniksnack.se.
Alla deltagare som skickar in sitt slutresultat kommer att få ett personligt diplom i digital
form (önskas utskrift på
papper tillkommer kostnad för papper och porto). Information om eventuella priser i Nordic
D-STAR Activity Weekend
publiceras på tekniksnack.se.
1. Tid och datum
Från kl. 17:00 UTC fredagen den 7 februari till kl. 16:59 UTC söndagen den 9 februari
2014.
2. Deltagare
Radioamatörer med licens utfärdad i något av de nordiska länderna (Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige) kan
delta i Nordic D-STAR Activity Weekend. All trafik måste ske från något av dessa länder.
Deltagare får enbart använda
en (1) anropssignal under Nordic D-STAR Activity Weekend.
3. Reflektor och moduler
För att generera giltiga poäng i Nordic D-STAR Activity Weekend ska all trafik genomföras
på reflektor DCS010.
Allmänna anrop samt svar ska göras på DCS010B modulen.
4. QSO-poäng
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Att kalla allmänt anrop på DCS010B ger en (1) poäng. Maximalt sex (6) allmänna anrop
kan generera QSO-poäng per
timme.
Att svara på ett allmänt anrop på DCS010B ger två (2) poäng. Obegränsat antal svar på
allmänna anrop kan göras per
timme.
Om båda stationerna byter modul på DSC010 reflektorn och fortsätter sitt QSO under
minst två (2) minuter på den nya
modulen fördubblas båda stationernas poäng, det vill säga den som kallade allmänt anrop
får två (2) poäng och den som
svarade på anropet får fyra (4) poäng.
Varje station får räknas maximalt två gånger under aktivitetshelgen, en gång som
anropande och en gång som svarande.
5. Multipliers
Varje Nordiskt prefix, exempelvis OZ0, OZ1, OH0, OH1, TF0, TF1, LA0, LA1, SM0, SM1,
SA0, SA1 och så vidare,
räknas som en multiplier. Specialsignaler från respektive land räknas även de som
multipliers, exempelvis 7S, SI5 och
5P. Vid QSO från annat land eller distrikt räknas originalsignalen som multiplier
(LA/SM0XYZ räknas som SM0,
SM1ABC/6 räknas som SM1).
Varje multiplier får räknas maximalt en (1) gång under hela helgen.
6. Slutresultat
Summan av QSO-poängen multiplicerat med antal multipliers ger slutresultatet.
7. Inskickande av slutresultat
Respektive deltagare ska senast 24 timmar efter aktivitetshelgens slut skicka in uppgifter
om använd anropssignal,
namn och slutresultat med e-post till activity@tekniksnack.se
Endast uppgift om använd anropssignal, namn och slutresultat behöver skickas in, det vill
säga du behöver inte skicka
någon logg.

