Avdelningen för vackra sändare och mottagare:
Jag saknar Dig min kära gamla Hammarlund SP600.
Det var den andra mottagaren jag hade. En vacker radio!
Gissa vad XYL tyckte när jag sålde den!
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1. Nu är det snart dags för Scandinavian Activity Contest
2. SK0QO Stor Prylmarknad 27 september i Handen
1. Nu är det snart dags för Scandinavian Activity Contest
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CW-delen går den 20-21 september 1200 - 1159 UTC
SSB-delen går 11-12 oktober 1200-1159 UTC
SAC är testen där hela världens intresse riktas mot oss i Skandinavien. Räkna
med hög aktivitet och många QSO i loggen.
Landskampen
Som du säkert känner till så summeras alla poäng per land i “Scandinavian
Cup“. Allas loggar räknas, stor som liten. Sverige har lyckat vinna några gånger
och nu är det dags igen att slänga av sig “lagom”-manteln och visa att Sverige
kan vinna igen. Fundera redan nu på att överträffa ditt resultat från förra året.
Eller varför inte utmana någon kompis? För vi behöver bli fler i "landslaget".
Visa att du kommer vara aktiv!
För att visa att just du kommer att vara aktiv i SAC och även inspirera andra till
att delta så har du möjligheten att annonsera ditt deltagande på sactest.net
både för CW och SSB. Det är enkelt att lägga upp sin “annons” med hjälp av
webbformuläret. Gör det redan nu!
73 & Lycka till i SAC
Ingemar SM5AJV
Redaktör för contestspalten i QTC

2. SK0QO Stor Prylmarknad 27 september i Handen
Boka lördagen den 27 september för vår sedvanliga prylmarknad i
Handen, Haninge kommun, 20 km söder om Stockholm.
Du som vill sälja kontakta Lasse SM0FDO på adress prylmarknad@sk0qo.se
snarast för att förvissa dej om bord.
Vi öppnar till försäljningen kl 10.00 prick. Fika finns i YL-baren från kl 09.00.
Mera info hittar du på www.sk0qo.se
Välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING COMING UP
SSA Aktivitetstester september 2014
Körschema för Månadstesterna 2014
SK6GO Teknikkurs för Cert start 30/9
SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat i höst start 4/10
SM5/SA5RG klubbträff i Katrineholm 4/10
SK0MG håller amatörradiokurs start 4/10
Kanslinytt
REGIONALA QTC
3. SK3GK radioauktion i Gävle 1/10
4. SM4-möte hos SK4UG 11/10
5. SM6-möte i Ucklum 27/9

6. SK6GO Teknikkurs för Cert start 30/9
3. SK3GK radioauktion i Gävle 1/10
Gävle Kortvågsamatörer, SK3GK, håller höstens stora
radioauktion onsdagen den 1 oktober kl. 19.00 i Folkets Hus,
S.Centralgatan 10 i Gävle.
Kom med glatt köphumör och en laddad plånbok
hälsar SM3CLA Karl-Olof
4. SM4-möte hos SK4UG 11/10
Härmed kallas medlemmar i 4 distriktet till höstens distriktsmöte den 11
okt. Samling 09.30 hos SK4UG, plats Gillersklack 59.55.21 N 15.2.31 E
Mötesförhandlingar börjar 10.00.
SSA bjuder på lättare förtäring .
Välkomna
Mvh Lars SM4IVE, DL4 och Kjell SM4KKJ, ordf SK4UG
5. SM6-möte i Ucklum 27/9
Stenungsunds amatörradioklubb inbjuder till distriktsmöte i
Ucklumsgården , Ucklum den 27 september. Vi håller på från
10.00 till 17.00 snt. Incheckning via RV57 eller RU363D.
Preliminära tider:
11.15 SK6IF om årsmötet 2015 i Lysekil, 12.00 SM0RUX om
digitalradio.
Mötesstart kl 13.00
Möjlighet till bakluckeförsäljning. Fika finns att köpa.
Detaljerad info på hemsidan www.sk6qa.se.
Varmt välkomna till en innehållsrik dag!
SK6QA
6. SK6GO Teknikkurs för Cert start 30/9
Kursen hålls i Göteborg under ca 8 v med start 30/9 kl 19. Kurslokal meddelas
vid anmälan.

Anmälan sker till magnus@sm6vfj.se och eller genom betalning till vårt Bg 4948386 senast den 24/9-2014.
Läs mer på vår webbplats: www.sk6go.se
Välkommen till Göteborgs Radioklubb
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 24/9 2014 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen,
c/o Wennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203
Lev väl
73 de SM1WXC Christer

Coming Up!

SSA Aktivitetstester september 2014
Tis 23 Sep 17 - 21z NAC-Micro Ingår i klubbtävlingen
Tis 30 Sep 17 - 21z NAC-Open 50 MHz och upp
Körschema för Månadstesterna 2014
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service Tider anges i UTC!
Månad
Datum
CW
SSB
Oktober
2014-10-12
15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
November 2014-11-16
14:00 - 15:00
15:15 - 16:15
December 2014-12-14
15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
SK6GO Teknikkurs för Cert start 30/9
Du som bestämt dig för att skaffa ett amatörradiocertifikat eller har någon
bekant som drömmer om det, nu är det dags!
Tisdagen den 30 september 19:00 är det upprop för en ny kursomgång för att
erhålla certifikat för amatörradio.
Kursen kommer att hållas i centrala Göteborg (kurslokal meddelas senare),
tisdagar 19:00-21:00 under cirka 8 veckors tid.
Vår kurs omfattar teknik, reglemente m.m. Det vill säga all kunskap du behöver
för att klara ett certifikat.
I kursavgiften 700:- ingår följande: Teknikkursen, utbildningskassen (all
kurslitteratur), prov efter avslutad kurs.
Har du redan kurslitteratur blir kostnaden bara 400:-.
Totalpaket

Vi erbjuder även ett totalpaket för 1150:Detta inkluderar teknikkursen, utbildningskassen (all kurslitteratur), prov efter
avslutad kurs samt en ny duobands handapparat VHF/UHF som erhålles i
samband med provet!
Om du inte blir godkänd vid provet kan du göra om det efter lite mer
handledning och läsning i kurslitteraturen.
För detta omprov får du dock betala en liten avgift.
Lärare är Magnus / SM6VFJ som under många år utbildat nya amatörer.
Kursen är ett GRU-samarbete mellan SK6GO Göteborgs Radioklubb, SA6RP
Radioföreningen PRILEX samt SA6AR Angereds Radioamatörer.
Anmälan sker till magnus@sm6vfj.se och eller genom betalning till vårt Bg 4948386 senast den 24/9-2014.
Läs mer på vår webbplats: www.sk6go.se
Välkommen till Göteborgs Radioklubb
SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat i höst start 4/10
Höstens kurs är planerad till fyra helger:
4-5/10, 25-26/10, 8-9/11 och 22-23/11
Provavläggning blir söndagen den 23 november.
Platsen är klubbstugan på Gålö, Haninge kommun, 30 km söder om Stockholm,
alternativt Kvarnbäcksskolan i Jordbro.
Mera info kommer att finnas på hemsidan www.sk0qo.se
Frågor kan ställas till kurs@sk0qo.se
73 de Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
SM5/SA5RG klubbträff i Katrineholm 4/10
Lördag den 4 oktober klockan 13:00 är det dags för vår tredje klubbträff i SM5
distriktet.
Aktiviteter: Visning av vad vi har i tornet. SM5TAH Mats, pratar lite D-Star.
SM5UKP pratar Rakel. Försäljning av grillkorv med bröd samt dryck.
Bakluckeloppis
Meningen med klubbträffen är att
- Stärka samarbete mellan klubbarna och umgås med andra klubbmedlemmar
på ett trevligt sätt.
- Inte något distriktsmöte på styrelsenivå men mer att ha samkväm och träffas
på en inofficiell sätt.
- Vi ska träffas 1 gång. per år. Varje gång hos en annan klubb i vårt distrikt.
- Alla är hjärtlig välkomna: gamla, nya eller blivande radioamatörer!
Plats: Hemvärnsgården, Åsgatan 4 Katrineholm, passning på 145,7875 för de
som behöver inlotsning.
Kontaktperson: SA5BHL, Lars-Ove Törnebohm tfn 0722394447
SK0MG håller amatörradiokurs start 4/10
Vill du bli radioamatör i höst? SK0MG ger dig chansen att ta steget!
Det blir totalt åtta kursdagar fördelat på fyra helger:
1:a kurshelg - 2014-10-04+05 klockan 09-16.
2:a kurshelg - 2014-10-18+19 klockan 09-16.
3:e kurshelg - 2014-10-25+26 klockan 09-16.
4:e kurshelg - 2014-11-01+02 klockan 09-16.
Provavläggning sker söndagen den 2 november klockan
14:00.
Kursavgiften är på 500 kronor och inkluderar då ett års
medlemskap i klubben. Det tillkommer en provavgift på 200 kronor som betalas
vid provtillfället direkt till provförrättaren.
Kursavgiften betalas in före kursen till Handelsbanken på BG 172-3162.
Klubblokal: Vargvägen 25 i Västerhaninge.

Tekniklärare för kursen är Erik Zalitis SAØBTZ, erik@zalitis.se.
Är du intresserad att ta ditt amatörradio-certifikat, är du välkommen att e-posta
oss på info@sk0mg.se eller ringa någon av våra kursansvariga: Stefan Jonsson
på telefon 070-555 91 12 eller Erik Zalitis på telefon 072-570 50 45.
Innan kursens start måste du ha införskaffat kurslitteraturen. Det officiella bokpaketet är SSAs utbildnings-kasse med böckerna ”Bli Sändaramatör” och
”Trafikhandboken 2012”. Vidare rekommenderar vi att ni skaffar boken ”Koncept
för radioamatör certifikat”. Allt detta finns att köpa hos SSA-Ham shop genom
att ringa Sveriges Sändareamatörers kansli 08 – 585 702 76 eller skicka epost
till dem på hamshop@ssa.se.
Varmt välkomna hälsar styrelsen genom kursadministratörerna Stefan, SAØBIY
och Erik, SAØBTZ.
För mer information, se vår hemsida: www.sk0mg.se
Kanslinytt
SM0RGM
SM0TSE
SM7NUM
SM7XXB

Stefan Helander
Mikael Jonsson
Jan Dorff
Juha Närhi

BAGARMOSSEN
STOCKHOLM
KRISTIANSTAD
HILLERSTORP

