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RIKS-QTC
Inga riks-QTC

INNEHÅLL COMING UP
SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
WPX SSB M/M 26-30 mars
SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
SK7DS radioloppis i Lomma 16/5

REGIONALA QTC
1. SM0 Klubbledarträff i Jordbro 19 mars
2. SK0QO, studiebesök på Tekniska Museet och SK0TM den 18 mars
3. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs i Nykvarn.
4. SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
5. SK5LW Radiomässan i Eskilstuna 21 mars
6. SM5 Besök radiomässan i E-tuna och hämta Dina QSL!
7. SM5 Bulletinuppläsare finns att tillgå!
8. SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
9. SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
10. SM7-möte i Växjö 11/4
11. SK7DD NSRA kallar till årsmöte i Helsingborg 18/3
12. SK7OP RadioSamband Skåne årsmöte i Lund 21/3
13. SK7OP RadioSamband Skåne radiosamband våren 2015
1. SM0 Klubbledarträff i Jordbro 19 mars
SödRa SK0QO inbjuder klubbar i SM0-området till
klubbledarträff. Detta är en uppföljning av mötet vi hade i
januari och enligt tidigare utskickat protokoll. Ett par
representanter från varje klubb enligt tidigare men även nytillkomna
välkomnas. Ingen föranmälan.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Tid: Torsdagen den 19 mars kl 19.00, Samling från kl 18.30.
Mat: SödRa bjuder på förtäring med dryck.
På agendan bl a:
Gemensamt lokaltrafiknät SM0 på VHF/UHF.
Utbildning/kurser.
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Gemensamma programpunkter/föredrag i klubbarna.
Nyrekryteringsfrågor/Ungdomssatsning.
Gemensam fieldday.
Flera förslag välkomnas förstås!
Inlotsning med handapparat på 145.425 MHz från kl 18.00.
Välkomna! Södertörns Radioamatörer genom Robban SM0TAE.
2. SK0QO, studiebesök på Tekniska Museet och SK0TM den 18 mars
Onsdag 18 mars, Studiebesök på Tekniska Museet vid
Gärdet i Stockholm. Samling 16.45 - 17.00 i receptionen
på Tekniska Museet.
Vi går, med våra värdar Nils Olander och Bengt Svensson, därifrån till
Polismuseum (f.d. telemuseum) och visning av LM Ericssons styrelserum
från 1910 med telefonutställning från 1897, samt ett rum uppbyggt som
Ericssons första verkstad från 1876. Passa på att se denna unika samling
medan den finns kvar!
Visningen tar ca 1 timme och därefter återvänder vi till Tekniska museet.
Där kan de som inte kunde komma tidigare ansluta.
Vi besöker SK0TM och Bengt, SM0UGV, visar utrustningen som finns där.
Därefter finns möjlighet att se övriga utställningar på museet, t.ex. Digital
Revolution.
Fritt inträde denna kväll.
Alla välkomna!
SK0QO och SK0TM
3. FRO Svartlösa-Öknebo startar amatörradiokurs i Nykvarn.
Är du ännu inte radioamatör, men känner dig lockad av (radio-)
teknik och vill ha en trevlig och givande hobby ?!
Kursen planeras att starta i Februari/Mars. Mera information fås
av Anders (SM0ORB) som även tar upp anmälan.
Kontakta Anders via epost på sm0orb@bahnhof.se.
4. SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
Medlemmarna i SM4 kallas till möte lördagen den 28 mars
hos SK4HV kl 0930. Plats Gustavsfors Bygdegård,
koordinater
Hela notisen finns på Coming Up. Bulletinredaktör´n
5. SK5LW Radiomässan i Eskilstuna 21 mars
Nu är det bara dagar kvar. Det är ca 270 meter bokat. 60
olika säljare bl. a: VKC-Hamshop, SJR Service, Limmared
Radio och Data, RemoteRig, Mobinet, ett helt gäng klubbar,
Sveriges DX förbund, SCAG och privatpersoner.
Detta bäddar för ett rikt och varierande utbud som vanligt.
Radiomässan är öppen mellan kl. 10-15. Entréavgift: 20 kr. Inträdeslotteri.
Cafeteria! Bra parkeringsmöjligheter i anslutning till arenan samt i centrum
ett stenkast därifrån!
Mer utförlig och senaste information finner du på vår hemsida:
www.sk5lw.com
Varmt välkomna till Smé-staden och årets Ham-fest weekend.
73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

3

6. SM5 Besök radiomässan i E-tuna och hämta Dina QSL!
QSL till QSL ombuden i SM5. Det finns QSL kort att hämta vid SSAs bord
i Eskilstuna
73 de Lars SM5CAK
7. SM5 Bulletinuppläsare finns att tillgå!
Söker ni bulleuppläsare? Jag ställer upp.
73 de SM5VFP Peter, Motala. Epost sm5vfp@hotmail.com
8. SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
Inbjudan till klubbledarträff i sjätte distriktet den 23 maj kl. 12.00 till 15.00
på Radiomuséet. Mer info finns på distriktssidan på SSA.se.
DL6 SM6VYP/Valle
Notiesen flyttas nu till Coming Up! Bulletinredaktör´n

9. SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
Lördagen den 9/5 är det dags för fieldday hos Trollhättans
Sändareamatörer SK6DW.
Fielddayen kommer att äga rum på det natursköna Ekebacken på
Halleberg, 10km öster om Vänersborg.
Vi börjar kl. 10.00 och håller på fram till omkring kl.15.00.
På schemat står radiokörande, loppis m.m. Ta med dig vad du vill sälja
och ett glatt humör så ses vi på Ekebacken.
Inlotsning sker via RV61 eller RU390. Notera att det endast är
subtonsöppning 114,8Hz.
Välkommen till Ekebacken och SK6DW!
Notisen kommer att ligga under Coming Up t v. Bulletinredaktör´n

10. SM7-möte i Växjö 11/4
SM7-möte hålls lördagen den 11 april hos SK7HW i Växjö men i FROlokalen på Stora Räppevägen 2,Växjö.
Hela notisen finns under Coming Up- Bulletinredaktör´n

11. SK7DD NSRA kallar till årsmöte i Helsingborg 18/3
Nordvästra Skånes Radioamatörer
kallar sina medlemmar till årsmöte
onsdagen den 18 mars klockan
19:00.
Årsmötet kommer att hållas i
Studiefrämjandets lokaler på
Järnvägsgatan 41 i Helsingborg.
Klubben bjuder på fika och alla hälsas varmt välkomna.
73 hälsar styrelsen i NSRA
genom SM7PKP, Mats
12. SK7OP RadioSamband Skåne årsmöte i Lund 21/3
RSS kallar till årsmöte den 21/3 i Lund på Lunds
Tekniska Högskola, Ole Römers väg 3, Ingång E.
Efter sedvanlig årsmötesförhandling bjuder RSS på en
enklare förtäring.
Anmälan senast 17/3 till ordforande@radiosamband.com
eller 070-340 92 81.
Välkomna hälsar RSS styrelse gm. SM7PKY Mats, ordförande.

4

13. SK7OP RadioSamband Skåne radiosamband våren 2015
RSS har fått uppdraget att sköta säkerhetssambandet på
Simrishamnsmixen den 28/3, start och mål i Simrishamn och Rally över
gränsen, start och mål i Osby den 25/4.
Har du möjlighet att ställa upp som operatör på något eller
bägge uppdragen eller vill ha mer information hör av dig till
operator@radiosamband.com eller till ordförande SM7PKY
Mats på 070-340 92 81.
Välkomna på uppdrag med RadioSamband Skåne hälsar styrelsen gm.
SM7PKY Mats, ordförande

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 18 mars kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up
SM4 Distriktsmöte Lördagen 28 mars i Gustavsfors
Medlemmarna i SM4 kallas till möte lördagen den 28 mars
hos SK4HV. Plats Gustavsfors Bygdegård, koordinater
60,9,26 N 13,47,81 E.
Samling 09.30 med fika, mötesförhandlingarna börjar
10.00. Efter mötet blir det enklare förtäring.
SM4IVE kommer att prata om hur man kör Aurora (norrskenskontakter)
på 2 m och uppåt.
Välkomna
Lars Pettersson SM4IVE DL4 & Lars Bertil Karlsson SM4DHN
WPX SSB M/M 26-30 mars
Efter 2 år av succé, med återigen ett nytt svenskt rekord avbockat på
checklistan, bjuder SSAs ungdomssektion åter in till en upplevelse utan
dess like.
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Vi erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i ett M/M-team, med
endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band HP. Även detta år ställer
SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt förfogande. Teamet kommer att
bo gratis på anläggningen där det finns möjlighet till att köra radio dygnet
runt. Vi kommer även att äta på stationen, SSAs ungdomssektion står för
maten. Resor t/r får deltagarna själva bekosta. Tävlingen börjar lördagen
den 28 mars, klockan 00:00, och slutar söndagen den 29 mars, klockan
23:59. Från och med torsdagen den 26 mars till och med måndagen den
30 mars är stationen öppen.
Nycertifierad eller van operatör spelar ingen roll, alla intresserade är
välkomna att anmäla sig. Tag tillfället i akt och lär dig mer om eller
fördjupa dina kunskaper inom bl.a. vågutbredning, contesting,
stationsuppbyggnad, operatörsteknik och antenner av olika slag, m.m.
Även detta år siktar vi på ett multinationellt team och kommer därmed
även att bjuda in ungdomar från andra länder, dock kommer vi sätta
gränsen till 10 ungdomar. I och med det blir detta ett gyllene tillfälle att öva
upp sina språkkunskaper samt att knyta nya kontakter såväl nationellt som
internationellt.
För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice
ungdomskoordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!
73 de SSAs vice ungdomskoordinator Mattias Nurmi, SA0AZT
mattias.nurmi@hotmail.com, 070-753 05 80
SK6DW fieldday på Halleberg 9 maj
Lördagen den 9/5 är det dags för fieldday hos Trollhättans
Sändareamatörer SK6DW.
Fielddayen kommer att äga rum på det natursköna Ekebacken på
Halleberg, 10km öster om Vänersborg.
Vi börjar kl. 10.00 och håller på fram till omkring kl.15.00.
På schemat står radiokörande, loppis m.m. Ta med dig vad du vill sälja
och ett glatt humör så ses vi på Ekebacken.
Inlotsning sker via RV61 eller RU390. Notera att det endast är
subtonsöppning 114,8Hz.
Välkommen till Ekebacken och SK6DW!
SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
Alla är välkomna till SK7DS radioklubbs
radioloppis i Lomma i närheten av Malmö och
Lund-regionen lördagen den 16 Maj 2015
kl.10,00.
Boka bord i god tid.
Vi har kaffe o tillbehör samt korvgrillning till servering.
Välkomna hälsar SK7DS Hamclub gm Mikael Nilsson SA7BKX
SM6 Klubbledarmöte i Göteborg den 23/5
Inbjudan till klubbledarträff i sjätte distriktet den 23 maj kl. 12.00 till 15.00
på Radiomuséet. Mer info finns på distriktssidan på SSA.se.
DL6 SM6VYP/Valle
Notiesen flyttas nu till Coming Up! Bulletinredaktör´n

