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Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 18 den 29 april 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

!OBSERVERA!
Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.
RIKS-QTC
0. SSA-Bulletinen v 21
1. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
2. AMSAT-SM donerar pengar
3. SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17
4. Portabeltesten 17 maj
5. FRO SL-test 9 maj
0. SSA-Bulletinen v 21
Bulletinen v 21 kommer att läggas ut vid middagstid torsdagen den
21 maj! Stopptid som vanligt kl 18 på onsdagen!
Ulletinredaktör´n

1. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
Vårterminens sista SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den 10
juni (v24).
Höstterminens första SSA-Bulletinen utkommer onsdagen den
19 augusti (v34).
Sommarbulletiner utges onsdagen den 1 juli (v 27) samt
onsdagen den 29 juli (v 31).
OBSERVERA att stopptid för Bulletinen numer är kl 18.
Bulletinredaktör´n

2. AMSAT-SM donerar pengar
AMSAT-SM har under april donerat USD 1600 (ca. 14400
kr) till satellitprojektet FOX.
FOX-projektet drivs av AMSAT-NA i USA. "AMSAT-SM
anser att FOX-projektet är mycket viktigt för att fortsätta
utveckla amatörradio ombord på satelliter. Vi hoppas
därför vårt bidrag kan hjälpa till att få
FOX-satelliterna färdigutvecklade."
AMSAT-SM har idag 150 medlemmar. Medlemsskapet är just nu
kostnadsfritt och registrering sker enkelt på vår hemsida: www.amsat.se
3. SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
Beredskapsmuseet i
Helsingborg, har som tradition
inbjudit till SMB dag någon gång under maj
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månad varje år, så även i år. SMB står för Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek och är en av museets viktigaste sponsorer. I år hålls
evenemanget den 16 och 17 maj.
Notisen med QRG, tider mm finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

4. FRO SL-test 9 maj
Regler mm finns på www.fro.se under amatörradio.
Bulletinredaktör´n

5. Portabeltesten 17 maj
Allt Du behöver veta finns på SK3BG hemsida!
Bulletinredaktör´n

INNEHÅLL COMING UP
SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
Kanslinytt

REGIONALA QTC
6. SK0QO Jag har en antenn... den 6 maj på Gålö
7. SK3GK månadsmöte i Gävle 6/5
8. SK6DW fieldday på Halleberg 9/5
9. DL7 informerar
10. SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
11. SK7RN Ölands Radioamatörer sänder både från en kvarn och ett bergsbrott 9/5
6. SK0QO Jag har en antenn... den 6 maj på Gålö
Onsdag den 6 maj. Jag har en antenn - men fungerar
den? Workshop om antenner och antennmätningar
med Nisse, SM0FNV.
Platsen är klubbstugan på Gålö. Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl
19.00. Vägbeskrivning finns på www.sk0qo.se
Alla välkomna!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse /SM0FDO
7. SK3GK månadsmöte i Gävle 6/5
Månadsmöte onsdagen den 6/5 klockan 19.00 i Folkets
Hus i Gävle, S.Centralgatan 10.
Vi får besök av Anders som skall prata om och visa hur
en 3D-skrivare fungerar.
Tag med något som DU vill visa upp eller berätta om på ”medlemskvarten”
efter fikat !
Alla hälsas välkomna till en underhållande, lärorik och intressant kväll.
Styrelsen gm SA3BGM Tony Larsson
8. SK6DW fieldday på Halleberg 9/5
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.
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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!
9. DL7 informerar
På SSA,s hemsida under menyn Distrikt kan man nu under DL7 läsa
färsk information om funktionärer och under flikarna till vänster kommer
det att läggas in färsk information hela tiden.
Nytt är en färsk bulletinlista inom SM7 området med vilka som är
operatörer på de olika BULLARNA och på de olika frekvenserna.
Fler flikar är under konstruktion och för att få denna sida informativ och
läsvärd vill jag att alla klubbar matar med information som Ni vill ha ut och
gör detta till sm7hzk@ssa.se så kommer jag tillsammans med
Webbredaktören SA7BXO Anders se till att Ni får ut Ert klubbinfo på
denna sida. Det kan handla om allt från möten till allmän info från Er
klubb, all info är välkommen.
73 Bo Hasselquist DL7
10. 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 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
11. SK7RN Ölands Radioamatörer sänder både från en kvarn och ett
bergsbrott 9/5
Under lördagen den 9 maj aktiveras signalen
SK7RN, genom att Ölands
Radioamatörer sänder både från Sandviks
Kvarn och Gillberga bergsbrott på norra Öland.
Det är två olika evenemang parallellt; dels The
National Mills Weekend och dels föreningen
”Öland Spirar” som arrangerar. I Gillberga bergsbrott visar
lokala föreningar och SK7RN upp sin verksamhet.
SK7RN söker både operatörer och motstationer till de
båda aktiviteterna.
Vidare information om frekvenser och tider på klubbens
hemsida www.sk7rn.se,
Information om Kvarnaktiviteten finns på www.mills-on-theair.net och om helgen Ölands Spirar på
www.olandspirar.se.
Frågor och anmälan om deltagande till Åke SM7NJD, via
e-brev till
sm7njd@telia.com eller telefon 0705-485012
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Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 29 april kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

OBS TIDEN

Coming Up

SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
Beredskapsmuseet i Helsingborg, har som tradition inbjudit till SMB dag någon
gång under maj månad varje år, så även i år. SMB står för Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek och är en av museets viktigaste sponsorer.
Under SMB-dagarna har olika militärhistoriska grupper eller organisationer
kunnat visa upp sin verksamhet, som t.ex. Karoliner, FRO, museets 7.
motorbrigad, Big Red One, fordon kommer att vara igång, mm.
I år hålls evenemanget den 16 och 17 maj.
Det är 70 år sedan det blev fred i Europa, vilket kommer att vara temat under
SMB- dagarna.
Aktivering
Som en del i minnesaktivitetrna planerar vi att aktivera radiostationer som var
aktuella vid den här tiden. Tanken är att vara aktiv på 80m, 40m och 2m AM.
Med allierade och tyska stationer konstruerade och aktiva under kriget.
Anropsignalen är SK7SMB.
Lördagen 10.00 till 17.00, i mån av tillgängliga operatörer även söndagen 10.00
till 15.00
CW varje timme 00 till 30min, AM varje timme 30 till 59 min,
80m 3500kHz >> CW, 3600 - 3650kHz AM
40m 7000kHz >> CW, 7050 - 7060kHz AM
2m varje timme 00 >>
2m AM ca144,500 MHz
SK7SMB gm SM7GFD
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0MAD
Magnus Danielsson
STOCKSUND
Ny anropssignal
SG3BGC
SA3BGC, Jan Eliasson
SJ5MILL
SK5AA, Västerås Radioklubb
SG0UAO
SM0UAO, Bert-Ove Nord
SG4VBO
SM4VBO, Stefan Asp
SE5V
SM5NAH, Per Strandberg

