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The ART-13 along with a BC-348 receiver installation onboard a Lancaster bomber.
Foto lånat från Radio Boulevard Western Historic Radio Museum.
Se notis nedan om SK7SMB!

SSA-Bulletinen v 14 2014 – Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-04-02. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se.
Operatör idag är……………………………………..

RIKS-QTC
1. SSA med på årets Elektronikmässa 8-10/4
2. Dags att ladda inför ESA:s Amatörradiomässa och SSA:s årsmöte
3. SK6MA Fieldday på Missveden 23-25/5
4. SK7SMB nostalgiradio från Helsingborg 24-25/5
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.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n
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2. Dags att ladda inför ESA:s Amatörradiomässa och SSA:s årsmöte 5/4!
Varmt välkomna till Eskilstuna lördagen den 5 april 2014 och årets HAMFEST!
Radiomässan: 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. SK6MA Fieldday på Missveden vid Hjo 23-25/5
Helgen den 23-24-25/5 2014 är det fieldday på Missveden vid Hjo.
På lördagen mellan 10.00-14.00 är det loppis. Borden är gratis i år, så boka i
tid!
Det finns goda mackor, kaffe, dricka och varmkorv att köpa. Grillning på fredag
och lördag kväll, med egen mat.
För er som vill sova över, finns det gott om plats för husvagnar (125 kr/dygn
med el). Sängplatser finns (20 kr/dygn och bädd). Toaletter och dusch finns.
Vi finns på 145.525 MHz
Koordinater N 58 18 128, E 14 13 270
73 de Kjell-Åke SM6VAG 070-3595984
Notisen kommer att finnas under Coming Up fram till halva maj! Bulletinredaktör´n

4. SK7SMB nostalgiradio från Helsingborg 24-25/5
I anledning av de allierades landstigning i Normandie för 70 år sedan
kommer, bland många andra aktiviteter, det att köras nostalgiradio på
CW och AM vid Beredskaps-muséets dag den 24-25/5.
Det vore roligt om många vill lyssna och ropa in för ett gammel-QSO
eller komma förbi och köra lite. Anropsignal är SK7SMB och signalen
är igång 10.00 till 17.00 båda dagarna, om någon orkar eventuellt även natten.
Ungefärliga frekvenser mht QRM etc.
80m CW 3500 kHz >>
AM 3600 - 3625 kHz
40m CW 7000 kHz >>
AM 7050 – 7060 kHz
VHF AM 144,505 MHz + eventuella kanaler i närheten.
Övriga band om det finns resurser.
Kontaktperson SM7GFD / Sven-Olof
Hela notisen finns att läsa under Coming Up. Bulletinredaktör´n (SMB 311314!)
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5. SK0QO, Om Collins den 9 april på Gålö
Onsdag den 9 april. Berättar Gunnar,
SM0OTX om ’Art Collins historia’, och
om sin samling av Collinsutrustning.
Collins var radions "Rolls Royce" på sin tid och står sig bra än i dag. Han har
nog även med sig något ur sin radiosamling.
Platsen är klubbstugan på Gålö. Mötet börjar kl 19.30 men det finns fika från kl
19.00 Vägbeskrivning hittar du på www.sk0qo.se.
Alla Välkomna! Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO.
6. SK2AU loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 24 maj
Lördagen den 24 maj inbjuder Skellefteå Radioamatörer SK2AU till sedvanlig
loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skelleftetravet.och startar kl. 10:00 och håller på fram
till 15:00. Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
73 de styrelsen gm Per SM2PDT
7. SM3-årsmöte och SK3BR-årsmöte på Lenninge Herrgård 12/4
Bollnäs Radioamatörer SK3BR och DL3 inbjuder till ordinarie årsmöte i
distrikt 3
lördagen den 12 april 2014
Plats Lenninge Herrgård efter väg 83 strax utanför Bollnäs
http://www.lenningeherrgard.se
Mjukstart kl. 09.30 med en macka och fika Beräknad sluttid för mötet är ca kl.14
En aktion av SM3HG:s dödsbo kommer också att hållas. Kontant betalning
gäller.
SK3BR håller årsmöte direkt efter distrikt 3 mötet.
Har du något du vill ta upp? Kontakta sm3gdt@ssa.
Mer info finns på SSA:s hemsida distrikt 3.
Välkomna de DL3 och SK3BR
8. SK3LH Gullängets Radioklubb i Örnsköldsvik vårmöte 10/4
Gullängets Radioklubb har vårmöte torsdagen den 10 april kl
19:00 i klubblokalen på Skyttis idrottsområde, Valhallavägen 31,
Örnsköldsvik.
Välkommen hälsar styrelsen
9. SK6AG möte och föredrag i Mölnlycke 7/4
SK6AG Göteborgs Sändare Amatörer håller månads möte
måndagen den 7 april kl 19:00 i Råda församlingshem,
Efter sedvanligt möte håller SM6EHL Martin fördrag om digitala
moder på bland annat HF, WSPR mm.
Alla är hjärtligt välkomna medlemmar och andra intresserade
hälsar
SM6BWH Lars-Ove.
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10. SL6ZZB QRV på 3632,5 kHz
FRO Halmstad SL6ZZB är QRV 2. och 4. torsdagen i varje månad.
Vi gör ett försök på frekvensen 3632.5 mellan kl 18.00-21.00
Vi gör uppehåll mellan 19.00-20.00 för styrelsemöte
22 maj 26 juni 28 aug 23 okt 2014
Hoppas att få igång lite radioverksamhet på kortvåg.
Styrelsen FRO Halmstad gm sekr Kjelle
11. Kanslinytt
Ny lista finns under Coming Up som första punkt!
Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast tisdagen den 9/4 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

OBS att notiserna under Coming Up ligger i datumordning! De kommer under
RIKS- eller REGIONAL ”när det är dags”!
Kanslinytt signallistan
Ny medlem
DJ6UX
Edmund Ramm
SA7CKN
Mikael Nilsson
SM7WBH
Bo Hansson
Ständig medlem
SA5AGQ
Bertil Brifors

Hamburg
Tomelilla
Malmö
Bålsta

SSA Aktivitetstester april 2014
Kom ihåg att ställa om loggprogrammet till sommartid!
Tisdag 8 April kl 17 - 21z NAC-432, Ingår i klubbtävlingen
Torsdag 10 April kl 17 - 21z NAC-50, Ingår i klubbtävlingen
Tisdag 15 April kl 17 - 21z NAC-1296, Ingår i klubbtävlingen
Tisdag 22 April kl 17 - 21z NAC-Micro, Ingår i klubbtävlingen
Tisdag 29 April kl 17 - 21z NAC-Open
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Uppladdning av loggar och resultat finns på ssa.se/contest
Jan SM4HFI
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.
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
SK7SMB nostalgiradio från Helsingborg 24-25/5
Beredskapsmuséet i Helsingborg, det enda underjordiska muséet i
Sverige, har som traditon inbjudit till SMB-dag någon gång under maj
månad varje år. SMB står för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och är
en av muséets viktigaste sponsorer. Under dagen har olika
militärhistoriska grupper eller organisationer kunnat visa upp sig och sin
verksamhet som t.ex. Karoliner, FRO, muséets 7. brigad, muséets fordon har
varit igång på ”övningsfältet”.
Så även i år den 24 och 25 maj.
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Eftersom det i år är 70 år sedan de allierade steg i land på Normandies stränder
kommer SMB-dagen att ha detta som tema. Brittiska, amerikanska och tyska
styrkor kommer att representeras till exempel.
Som en del i minnesaktiviteterna kommer det att finnas ett antal radiostationer
som var i bruk under invasionen som vi tänkte ta i trafik. Det kommer att finnas
några operatörer som aktiverar främst 80m- och 40m-banden och även avser vi
att ha aktivitet på 2m AM. Det som gäller är med andra ord allierade och tyska
stationer inte konstruerade senare än 1944 vilket ju innebär CW och AM moder.
Stationer som t.ex. ARC5, ART13, WS19, BC1000, SCR522, BC312, BC348,
R1155, Tornister Eb och även andra tyska stationer.
Det vore roligt om många vill lyssna och ropa in för ett gammel-QSO eller
komma förbi och köra lite. Anropsignal är SK7SMB och är igång
10.00 till 17.00 båda dagarna, om någon orkar eventuellt även natten.
Ungefärliga frekvenser mht QRMetc.
80m CW 3500 kHz >>
AM 3600 - 3625 kHz
40m CW 7000 kHz >>
AM 7050 – 7060 kHz
VHF AM 144,505 MHz + eventuella kanaler i närheten.
Övriga band om det finns resurser.
Kontaktperson SM7GFD / Sven-Olof
Inbjudan till YOTA 15-22/7
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

