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Denna burken skall ej medföras till shacket då den klassas som
explosiv vara. Till äventyrs burken skulle gå i vädret skall shack
och närmaste omgivning betraktas som kontaminerat område.
Ity surströmming räknas som fiskavfall åligger det SKI att svara
för sanering!

SSA-SommarBulletinen nr 4 v 31 2014
Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-07-30. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se/dev.
Operatör idag är……………………………………..

SSA-kansliet stängt!
Bulletinredaktionen hittade en diskret notis på ssa.se att kansliet är stängt f o m
måndag den 7 juli till och med fredag den 8 augusti.
Redaktionen önskar kanslipersonalen en skön semester! Notera att
Bulletinredaktionen aldrig tar semester!
SSA-Bulletinen under sommaren 2014
Fr o m 13/8 är Bulletinen på spåret igen! Stoppdatum alltså den 13/8!
Bulletinredaktör´n

SSA Aktivitetstester augusti 2014
Tis 5 Aug 17 - 21z NAC-144, ingår i klubbtävlingen
Tor 7 Aug 17 - 21z NAC-28
Tis 12 Aug 17 - 21z NAC-432, ingår i klubbtävlingen
Tor 14 Aug 17 - 21z NAC-50, ingår i klubbtävlingen
Tis 19 Aug 17 - 21z NAC-1296, ingår i klubbtävlingen
Tis 26 Aug 17 - 21z NAC-Micro, ingår i klubbtävlingen
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Körschema för Månadstesterna 2014
Regler mm hittar Du på SM3CER Contest Service Tider anges i UTC!
Månad
Datum
CW
SSB
Augusti
2014-08-17
15:15 - 16:15
14:00 - 15:00
September 2014-09-14
14:00 - 15:00
15:15 - 16:15
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
SK6JX kör specialsignal SF80FSA hela 2014
SK6JX firar 80-årsjubileum med att
vara aktiva med callet SF80FSA
fr.o.m 28 nov 2013 t.o.m 31 dec
2014. Klubben bildades den 23 nov
1933. Ett special-QSL har tagits
fram för klubbens 80- årsjubileum.
Det kommer att läggas ut mer
information på www.sk6jx.org och
qrz.com

SK2HG Seskarö field day 1-3/8 på Seskarö
Kalix radioklubb SK2HG inbjuder härmed radioamatörer och intresserade
till Seskarö Fieldday den 1 – 3 augusti 2014.
Uppgifter om deltagaranmälan, anmäler Ert deltagande, Prisuppgifter, program,
mat och boende parkering husbilar, husvagnar och bilar
kommer att delges fortlöpande på vår hemsida.
Styrelsen Kalix Radioklubb gm ordf.
Yngve Mattsson-Hjerpe sm2yip.yngve@gmail.com
0926-73011 eller 070-5353011

Falu Radioklubb SK4AO inbjuder till en avkopplande fieldday 1 – 3 augusti 2014.
Som vanligt håller vi till i Dådran mellan Bingsjö och Enviken norr om Falun JP70SV.
WGS84: Lat N 60° 54’ 8” Lon E 15° 34’ 6”. Decimal: 60.9023, 15.5684.
Inlotsning kommer att ske på 145,550 MHz och en enkel vägskyltning kommer att finnas.
I år fyller Falu Radioklubb 90 år och det ska vi fira under helgen. Klubben
kommer därför att bjuda på en enklare middag under lördagkvällen. Vi vill att du anmäler
ditt deltagande senast den 25 juli 2014 så vi kan planera matinköpen. Anmälan görs till:
anmalan@sk4ao.net
Tag med vad du vill äta och dricka övrig tid. Klubben håller med grill under helgen.
Har du frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta oss via fieldday@sk4ao.net
Sprid gärna denna information till dina radiovänner, så att vi kan få en trevlig helg
tillsammans.
Fieldday-gruppen för Falu Radioklubb
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SK3BR Bakluckeloppis i Bollnäs 2/8

Lördag 2:a augusti kl 10-14 SK3BR bjuder SK3BR in till den årliga bakluckeloppisen vid
Lenninge herrgård i Bollnäs.
För vägbeskrivning se www.lenningeherrgard.se/
Varmt välkomna hälsar
SK3BR Bollnäs Radioamatörer
Nordiska VHF mötet 8-10/8
I år kommer det nordiska VUSHF mötet gå av stapeln i Danmark
den 8 – 10 augusti. Platsen heter Stevningshus och ligger cirka 15 km
från den dansk/tyska gränsen. Registreringen av sitt besök kan man
göra fram till 1 juni på deras hemsida: www.vhf2014.dk
Några av dom trevliga programpunkterna lär bli hur man bygger en
effektiv mikrovågstation samt även hur man tar toppresultat i en region
1 VHF test från våra nordliga breddgrader. Övriga trevliga aktiviteter
samt middag utlovas i goda vänners lag
SK1BL Field Day 8-10/8
Gotlands Radioamatörklubb
välkomnar alla till vår Field Day på
Östergarns-landet. Vi börjar den
den 8 augusti och håller på till den
10 augusti. QTH blir Sysne, på
östra sidan av ön. Vi kommer att ha
gott om plats för husvagnar och
tält. Ett begränsat antal sängplatser
finns även, för de som så önskar.
På programmet står bland annat:
Radiokörning – från KV upp till
mikrovåg Film och bildvisning Bad Auktion.
Mer information och anmälan till: Rolf SM1NFH sm1nfh@grk.se eller Erik
SM1ALH sm1alh@grk.se Hjärtligt välkomna till en trevlig helg.
GRK och 1:a distriktet
7SØSFJ deltar i fyrhelgen 16-17 augusti.
Södertörns Radioamatörer kommer även i år att vara
med på fyrhelgen. Vi kör från anrika fyrskeppet
Finngrundet. Hon är byggd 1903 ligger tillsammans med
Isbrytaren Sankt Erik på Djurgården bakom Vasamuseet
i Stockholm och fartygen är väl värda ett besök. Fri
entré.
Museet är öppet mellan kl 11-18 och du är välkommen
då vi kör inför publik/besökare. I år kör vi med 7SØSFJ
för 16-e året i följd. Lyssna efter oss, vi startar vid
midnatt mellan fredagen och lördagen och håller på till
söndag eftermiddag. Vi finns på 80, 40, 30 och 20 m.
73 /7S0SFJ Crew!
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SK6MA internationella fyrdagen 2014 på Visingsö 13-17/8
Som vanligt åker vi ett glatt gäng till
Visingsö den 13/8 Till 17/8. Vi får bra
väder som vanligt när vi är på ön.
Hoppas vi hörs i etern.SK6MA /LH.
Fyren heter Visingsö syd med
fyrnummer SE0029.
Kontakt:
SM6VAG Kjell-Åke 0703595984

8S0UN aktiv under fyrhelgen 16-17/8
Enköping Radio Klubb, SK5WB, kommer att aktivera
signalen 8S0UN från Understen under den
internationella fyrhelgen 16-17/8.
Understen ligger i lokator JP90LG, mitt ute i
Ålandshav. Detta innebär med största sannolikhet att
denna lokator ej är aktiverad tidigare.
Vi kommer att aktivera följande band:
80M, 40M, 20M, 15M, 10M, 6M, 2M
samt 70cm. På Understen finns två fyrar,
den nya fyren har av IILW fått nummer
SE0061 och den gamla fyren SE0062.
Arbete pågår även för att få med
Understen i IOTA´s grupp EU-084 som
en egen ö.
Mer information finns på QRZ.com,
under 8S0UN. Förhoppningsvis kommer
vi kunna lägga ut information på QRZ.com och/eller på något cluster när vi är
aktiva på vilka band.
Väl mött i etern hälsar Enköping Radio Klubb gm SM5NUZ Jari.
Ölands Radioamatörer, SK7RN: Internationella fyrhelgen vid Ölands Norra
Udde

Fyren Långe Erik vid Ölands Norra Udde,
Kartan tillagd av redaktör´n!
här bestyckad med en 83 meters deltaloopantenn. Bilden från 2011.
FOTO Erik SM7DZV
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Stund: Lördag 16 augusti klockan 09 UTC - söndag fram till minst klockan 12
UTC.
Ställe: SE0011. IOTA EU037. Ölands Norra Udde / fyren Långe Erik, se karta på
SSA evenemangskalender (ssa.se).
Styrka: SM6CTQ:s Järngäng (18 telegrafister från FRO 13/5 i Karlsborg), knappt
tiotalet övriga speciellt inbjudna samt medlemmar ur Ölands Radioamatörer.
(Slag:)
Sysselsättning: Amatörradiotrafik olika trafiksätt och frekvenser (multi/multi). I år
även speciellt fokus på DX-trafik och IOTA.
(Symbol:)
Sagesman: Erik SM7DZV (efter redaktör´ns ”5-S-mall”!
SK3LH aktiverar Skagsudde,
Örnsköldsvik 16-17 augusti
Under internationella fyrhelgen
kommer Gullängets Radioklubb att
aktivera fyren Skagsudde, vid
inloppet till Örnsköldsvik, lördag
och söndag 16 - 17 augusti, med
sin passande klubbsignal SK3LH (SK3LightHouse)
73 de GRK:s styrelse
Glöm inte köra portabeltesten när Du ändå kör fyrhelgen!
Höstomgången av portabeltesten avhålles mitt under brinnande fyrhelg den
17/8 kl 07-11 UTC! För att Du skall bli riktigt svettig så är det även SSAs
månadstest!
Regler finns på SM3CER Contenstservice
Den flitige klarar alla tre aktiviteterna och den late plockar ihop och går hem!
Bilderna snodde redaktör´n på nätet utan benäget tillstånd.
Tack för påminnelsen Carl-Gunnar SM6OER!

SA5J/P med op SM5PHU, Jonas Hultin, packade båten och drog ut i naturen.
Bilden tagen 2007. Foto okänd.

SK6LR och FRO höstträff med loppis 30/8
30 augusti 2014 mellan kl 09.00 – 16.00
Eftersom Tångaheds fieldday är inställd i år så kör SK6LR och FRO en höstträff
med loppis den 30/8 2014.
Utställare: Limmared Radio, VKC Hamshop, SA6APY, Vårgårda Radio och
Radioland.
Kom och besök oss, köp eller sälj allt inom radio och data.
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Frukost: Kaffe, the och smörgås. Lunch: Ärtsoppa och korv med bröd
naturligtvis.
Vägbeskrivning: Kör väg 186 Skara, Lidköping. Sväng mot Ardala följ sedan gul
skylt med svart text SK6LR.
Vi kan nås på R0 145.600 Kinnekulle.
Info: SM6YRB, Bosse tel 070-3137806
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SK3GK månadsmöte i Gävle 3/9
Onsdagen den 3:e september har föreningen Gävle
Kortvågsamatörer säsongens första månadsmöte.
Vi får lyssna till fartygstelegrafisten, “Gnistan” Inger Friberg, som
berättar under rubriken:
“Gnista ombord på Svenska Lloyd”
Tid: klockan 19.00.
Plats : Folkets hus, S.Centralgatan 10 i Gävle.
Ni som vill “försnacka” lite kan komma en halvtimme tidigare.
Efter föredraget blir det fika och information från senaste
styrelsemötet, samt annat smått och gott, där du kan bidraga med att
berätta om något du köpt, byggt eller upplevt.
Välkommen, hälsar styrelsen gm SM3CLA Karl-Olof
LWDXG – Lake Wettern DX Group DX-mötet 5-7/9
Lake Wettern DX-Group SK6WW inbjudertill DX-möte den 5 – 7 september på
Carlsborgs fästning.
• På fredagskvällen blir det ”Drop-in” på Kanalhotellet.
• Lördag 10 – 17 är det föredrag med som vanligt varierande program.
• Lördag kväll blir det DX-supé på nya Restaurang Alvia.
• Söndag är det föredrag kl 09 – 12.
Avgifter: 750 kr ger tillträde till samtliga föredrag inklusive DX-supé.
400 kr ger tillträde till samtliga föredrag utan supé. Enbart supé kostar 350 kr.
Anmälan görs genom insättning av respektive belopp på LWDXG bankgiro 3488921 senast den 15 augusti. När du sätter in pengar får du inte glömma att
ange din anropssignal. Alla anmälningar redovisas efter hand på vår hemsida
lwdxg.se .
Alla föredrag blir i teaterlokalen på fästningen. Parkering sker på
fästningstorget. Intill föredragslokalen finns möjlighet att köpa fika och enkla
rätter. I byggnaden intill ligger lunchrestaurangen Kastanjen.
Under fredagskvällens ”drop-in” på Kanalhotellet
träffar du föredragshållare och övriga deltagare som anmält sig till mötet. Puben
är öppen hela kvällen och på menyn finns enkla rätter att beställa.
Till DX-mötet kommer preliminärt följande föredragshållare: SM7CMY,
SM0DJZ, SM0DZB, SM0JZT, UA3AB från Moskva, RW3RN från Tambov och
W8GEX från Oxford, Ohio.
Hotellbokningar görs av deltagarna själva. Kanalhotellet är troligtvis fullbokat.
Hotell Carlsborg och Idas Strandgård ligger centralt. Vandrarhemmet är också
ett bra val. Se sidan 50 i QTC nr 4, 2014.
Detta blir troligtvis det sista DX-möte som vi kommer att arrangera, så passa
på att vara med på detta traditionsfyllda möte. Se separat artikel om tidigare
DX-möten på sidan 12. QTC 4/14
Välkomna!
Kjell SM6CTQ och Lake Wettern DX Grou
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SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 6-7/9

Årets fieldday kommer att äga rum lördagen och söndagen den
6:e och 7:e september. Vi håller som vanligt till i Svartviksstugan
vid sjön Öjaren norr om Sandviken.
Aktiviteter
Trevlig samvaro, radiokörande med egna medtagna stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan 09.00 lördag morgon.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv finns. Stugan kommer
att vara öppen också hela söndagen för våra aktiviteter.
Ta med vad du vill äta och dricka. Möjlighet att grilla korv i öppen spis finns.
Vägbeskrivning
Ta väg 272 norrut från Sandviken. Efter ca 2,5 km, ta höger vid skylten Östanbyn. Efter
ytterligare ca 5 km, ta vänster vid skylten Svartviks-stugan. Inlotsning kommer att ske via
RV56 (R4). Detaljerad väg-beskrivning kan också fås av de undertecknade personerna.
Position:
N 6041.049 E1650.945
Mer information kommer i september-oktober numret av vår klubbTidning ”Sändar-Amatören”. Tidningen kan nås från filarkivet på
vår hemsida. Sök på ”Gävle Kortvågsamatörer”
Alla hälsas välkomna
SM3RNN Nils, SM3WEO Michael, SM3EMJ Mats

SK4TL hamloppis i Ölmotorp 13/9
Lördag den 13 september, plats Ölmbrotorp norr om Örebro. Insläpp
besökare kl 11.00
Som vanligt finns fi ka och enklare förtäring.
Säljare släpps in från kl 09.00
Nu anmälda säljare som blir med: VKC Hamshop Mellerud och Limmared
med radio, kontakter och antenner m.m.
Passa på nu och leta fram prylar att sälja. Du bokar bord av mig lättast via ett
mail till sm4rgd@gmail.com
Senaste info vägbeskrivning m.m. hittar du på www.sk4tl.com
Alla hälsas välkomna SM4RGD Charlie
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Dellenbygdens DX-Club 1973-1981
Delsbo Radioklubb 1981-2014
41ÅR
KURS FÖR AMATÖRRADIO CERTIFIKAT MED START 13/9
START 13 SEPTEMBER 2014 I DELSBO
Delsbo Radio Klubb anordnar utbildning i Amatörradioteknik under Hösten 2014
Utbildningen leder till Amatörradio-certifikat/licens, som ger tillgång till samtliga
amatörradio frekvensband.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga
prov för amatörradiocertifikat/licens.
Omfattning:
6 kursdagar, Lördagar, udda veckor med hemuppgifter mellan de olika
veckosluten.
Kurs start:
Lördag 13 September 2014
Tidpunkt: Lördagar mellan kl. 09.00-12.00 med avbrott för lunch och sedan kl.
13.00-16 ca
• Udda veckor - v.37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47
• Datum - 13/9, 22/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 2014
Undervisningen sker i en för Delsbo Radioklubb tillgänglig lokal i DELSBO.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för årskurs 9.
AVGIFTER:
Medlemsavgift i Delsbo Radioklubb
över 25 år 150kr samt 25 år och yngre 70 kr
Tillkommer gör provförrättnings avgift samt kurslitteratur:
SSA-Utbildnings kasse med böckerna: Bli Sändaramatör och Trafikhandboken
2012
Vidare rekomenderar vi boken Koncept för radioamatör certifikat.
Detta material kan köpas av SSA-Hamshop kolla på http://old.ssa.se/?pid=150
Eller ring SSA-Kansli 08 – 58570276
Kursföreläsare :
• Rolf Larsson • David Andersson • Ej klart än!
Provförrättning kommer att ske i Delsbo under December 2014
LÄNK till DELSBO RADIOKLUBB: http://sk3ph.se/wordpress/?cat=3
Intresserad kontakta:
Per Gedda SM3MTR 076-8649304 E´post: gedda63@msn.com
Dan Andersson SM3MTQ 070-6337479 E´post: sm3mtq@hotmail.com
Rolf Larsson SM3GUJ 070-6648673 E´Post: sm3guj@telia.com
73 de Delsbo Radioklubb SK3PH i DELSBO
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SK0QO Stor Prylmarknad 27 september
Boka redan nu lördagen den 27 september för vår sedvanliga
prylmarknad i Handen, Haninge kommun, 20 km söder om
Stockholm.
Den pågår mellan kl 10 - 14. Du som vill sälja kontakta Lasse SM0FDO för att
förvissa dej om bord.
Mera info kommer efterhand att finnas på www.sk0qo.se
Välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer
SK0QO Kurs för amatörradiocertifikat i höst
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

SK6SP startar amatörradiocertifikatkurs I Halmstad 1/10
Vill du bli sändaramatör?
Ta då chansen att gå amatörradio certifikatkursen via
Halmstads Sändar Amatörer, till hösten.
Kursen omfattar 10 st kurstillfälle a 2 timmar/kvällar.
Kursen startar 1/10 och avslutas i december 2014 med att
göra prov för att erhålla certifikat.
Kostnad: 950 kr inkl. kurspaket, prov- och licensavgift samt
medlemskap i föreningen.
Kurspaket: Bli Sändaramatör och Trafikhandboken, samt en ”Kortlek” med
övningsfrågor till litteraturen.
För information om startdatum, tid samt anmälan sker till Kjell Dahlberg:
sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
Anmälan senast den 31 augusti 2014.
73 de SM6YEE Kjelle
Ordf Halmstads Sändar Amatörer
Radiomässa i Norrköping 18/10
Boka den 18 oktober för årets loppmarknad för amatörradio-prylar
i samma lokal som förra året Norrköpings Mässhallar - B-Hallen.
Mera info i nästa QTC eller ring SM5RN 070-2253562

Bidrag till nästa ordinarie SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 13/8 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

