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SSA-Bulletinen v 12 2014 – Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-03-19. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se.
Operatör idag är……………………………………..
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1. SSA med på årets Elektronikmässa 8-10/4
2. Dags att ladda inför ESA:s Amatörradiomässa och SSA:s årsmöte
3. Inbjudan till YOTA
1. SSA med på årets Elektronikmässa 8-10/4
SSA deltar som utställare i årets Elektronikmässa i Kista. Mässan pågår
den 8 – 10 april och du hittar SSA:s monter på platsen C11:59. Temat för
SSA är ungdomar och amatörradio.
- Vi kör aktivt radio från mässan och kommer att ha två kortvågsstationer igång,
säger Tore, SM0DZB, SSA:s ordförande. Vi visar upp utrustning för 24 och för
48 GHZ och SDR radio, Vi visar även instrument för störningsjakt.
- Under mässan kan du bland annat möta SM0EPX Micke, som kommer att
visa effekter av olika filter för avstörning.
Gratis biljetter till SSA-medlemmar – Gör så här
Genom SSA kan föreningens medlemmar gratis få biljetter till mässan. Gör så
här: Gå in på mässans hemsida. Klicka därefter på knappen Biljettregistrering,
som du hittar en liten bit ned i den högra spalten på första sidan. Du kommer då
till en sida där du kan registrera dej för fri Entré. Klicka på Boka. Fyll i dina
uppgifter. Uppgifterna om namn, epostadress, mobiltelefonnummer och
företagsnamn är obligatoriska. Ange SSA eller Sveriges Sändare Amatörer
under företagsnamn. Printa själv ut biljetten.
- Välkomna att besöka vår monter, hälsar Tore.
Notisen hämtad från nyhetsrullen på ssa.se. Den kommer att ligga på Coming fram till
mässan. Bulletinredaktör´n
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2. Dags att ladda inför ESA:s Amatörradiomässa och SSA:s årsmöte !
Varmt välkomna till Eskilstuna lördagen den 5 april 2014 och årets HAM-FEST!
Radiomässan:
Brett utbud av gammalt och nytt. Öppen mellan kl. 10-15. Entréavgift: 20 kr.
Inträdeslotteri.
SSA:s Årsmöte: Startar kl. 14.30 i Stora salen, Munktellarenan
Andra möten: Årsmöte Scandinavian CW activity group kl 12, SMHigh Speed
Club kl 13.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

3. Inbjudan till YOTA
SSAs ungdomssektion erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i årets
YOTA (Youngsters On The Air) som denna gång tar plats i Finland. den 15 juli
och slutar den 22 juli 2014.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs ungdomskoordinatorer
Johan Mattsson mattsson_j@hotmail.com tfn 070-305 06 33
Mattias Nurmi mattias.nurmi@hotmail.com tfn 070-753 05 80
73 de SSA Ungdomssektionen
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n
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4. SK3GK hälsar på vid Högskolan i Gävle 2/4
Gävle Kortvågsamatörer har månadsmöte onsdagen den 2 april
klockan 19.00.
Samling sker utanför Frivillighuset, strax bortom Högskolan.
Alltså inte i Folkets Hus, denna gång.
Blivande maskiningenjörer från Högskolan kommer att presentera sin
egenbyggda konstruktion ”STELLA”, bilen som kört 60 mil på en liter bensin
samt efterföljaren som skall kunna köra dubbla sträckan !
Välkomna hälsar styrelsen, genom SM3CLA / Karl-Olof
5. SM7-möte i Kristianstad 22/3
Lördagen den 22/3 kl. 1100 hålls SM7-möte i Slättängsskolan, Slättängsvägen
96,Vilan i Kristianstad.
Enkel förtäring finns från kl.10.
Digitala moder med hembyggt interface med CAT; SM7BPM Hans och
SM7BHM Ewe presenterar hur vi i SK7BQ har byggt ett 15-tal ljudkortsinterface
med CAT. Presentation av klubbens ICOM IC-706 med JT65, ROS, SIM och
BPSK 31-63 mm live.
Välkomna!
Kristianstads Radioamatörer SK7BQ och DL7
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6. SK7OL firar våren med loppmarknad i Klippan 22/3
Våren närmar sig och massor med planer vilket brukar resultera i
att man kollar igenom sin junkbox. Vanligtvis finns det massor man
inte behöver och massor man saknar.
Lösningen på problemet är SK7OL's vårloppis på Agentastället i
Klippan.
Här kan du bli av med det du inte har nytta av och samtidigt göra nya
spännande fynd.
Vi slår upp portarna den 22 mars kl 10.00 och beräknas hålla på till kl 13.00
Kaffe, fika och varm korv kommer att finnas när ni blir sugna.
Välkomna
7. Kanslinytt
Ny lista finns under Coming Up som första punkt!

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast tisdagen den 26/3 2014 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

Kanslinytt signallistan
Ny anropssignal och medlem
SA6CLL
-SM3-8336
Jan Malmberg
Ny anropssignal
SA0CLB
Tomas Svensson
SE0SE
SA5BYS, Benny Ström
Återinträde
SM0KMX
Lennart Pettersson
SM5VFP
Peter Ericson

INDAL
TÄBY

DJURSHOLM
MOTALA

SSA Aktivitetstester mars 2014
Tisdag 25 Mar 18 - 22z NAC-Micro, ingår i klubbtävlingen
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SK6AG månadsmöte i Mölnlycke 7/4

Göteborgs Sändare Amatörer SK6AG håller månadsmöte
måndagen den 7 april 2014 kl 1900 i Råda församlingshem i
Mölnlycke
Alla är välkomna även gäster hälsar SM6BWH Lars-Ove
SK6LR Baklucke loppis 3/5
Vecka 18 den 3/5 2014 har SK6LR Lidköpings radioamatörer baklucke loppis
kl: 09.00-15.00.
Ingen föranmälan bara att komma alla är välkomna och sälja, köpa allt som hör
hobbyn till.
Lättare förtäring som kaffe, macka, korv och bröd finns att köpa.
Loppisen hittar ni mellan Lidköping och Skara väg nr:184. Sväng mot Ardala,
vägen är skyltad från 184:an och fram till oss med gula skyltar med svart text
SK6LR.
Info kan fås via sk6roy på 145,600 eller på tele: 0703137806 Bosse sm6yrb.
SK6SP radioloppis i Skedalahed 3/5
Halmstads Sändar Amatörer HSA har radioloppis 3/5 kl 10-15.
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed. Se karta på vår hemsida
sk6sp.se
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna
Att hyra bord pris 50:- st. Egna bord ute 25:Fika kommer att finnas.
Anmälan till sm6yee@telia.com
Välkomna hälsar Kjelle SM6YEE sm6yee@telia.com
Dags att ladda inför ESA:s Amatörradiomässa och SSA:s årsmöte !
Varmt välkomna till Eskilstuna lördagen den 5 april 2014 och
årets HAM-FEST!
Radiomässan:
Snart 300 meter bokat. 60 säljare. Brett utbud av gammalt
och nytt. Öppen mellan kl. 10-15.
Entréavgift: 20 kr. Inträdeslotteri.
Våra sponsorer: SSA, VKC-Hamshop, Mobinet, Radioland, Limmared radio och
Data, RemoteRig och Hälsinge Telecenter.
Cafeteria! Bra parkeringsmöjligheter i anslutning till arenan samt i centrum ett
stenkast därifrån!
SSA:s Årsmöte:
Startar kl. 14.30 i Stora salen, Munktellarenan
Andra möten:
Årsmöte Scandinavian CW activity group kl 12, SMHigh Speed Club kl 13.
Hotellet:
Elite stadshotell intill ån med gångavstånd till mässan.
Pub-mingel på fredagskvällen innan mässan och årsmötet:
Passa på att sitta ner och snacka en stund i baren med dina vänner. Samling i
baren på Elite stadshotellet, fredag kl. 19. Glöm inte att ta på dig namnskylten
och visa att du är radioamatör.
Årsmötesmiddag på lördagskvällen:
På Elite stadshotell och vi startar kl. 19.30.
Dansa till Barbados!
Barbados spelar på Elite Hotell under kvällen. Särskild entré gäller för detta
arrangemang.
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Medföljandeprogram:
Theofrom Munktell, hans liv och gärningar. Lite om hur det har varit samt vad
som kommer i området runt Munktellarenan. En spännande kulturrundvandring i
anslutning till mässan.
Vägbeskrivning till mässan och årsmötet:
Om ni kommer på E20 så svänger ni av vid Trafikplats Årby och åker mot
centrum tills ni ser skylt märkt Munktellstaden/arenan. Om ni kommer söder
ifrån på väg väg 53 eller väg 230 så åker ni mot Västerås tills ni ser skylt märkt
Munktellstaden/arenan. Följ sedan de skyltarna.
Mer utförlig information om bokningar och det senaste finner du på vår hemsida
sk5lw.com
Varmt välkomna till Smé-staden och årets HAM-FEST.
73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer
Inbjudan till YOTA
SSAs ungdomssektion erbjuder ungdomar från hela Sverige att
delta i årets YOTA (Youngsters On The Air) som denna gång tar
plats i Finland. YOTA är nu inne på sitt fjärde år och har återigen
öppnat dörrarna för ungdomar runt om hela världen.
Syftet är att föra samman likasinnade ungdomar och ge dem möjligheten att
tillsammans utvecklas och skapa nya kontakter, både nationellt och
internationellt. Ta tillfället i akt och delta i detta unika evenemang som går av
stapeln den 15 juli och slutar den 22 juli 2014.
Under veckan i Finland kommer vi att genomföra experiment, åka på
studiebesök, delta i workshops, få en inblick i de många nya kulturerna och flera
andra aktiviteter - inte minst, köra radio!
Det spelar ingen roll om du är nycertifierad eller van radioamatör, alla
intresserade under 25 år är välkomna att söka. Teamet kommer att bestå av
fem ungdomar som leds av Johan Mattsson (SA5BJM) och representerar
Sverige.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs ungdomskoordinatorer
Johan eller Mattias.
Johan Mattsson
mattsson_j@hotmail.com
070-305 06 33
Mattias Nurmi
mattias.nurmi@hotmail.com
070-753 05 80
73 de
SSA Ungdomssektionen

