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Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 19 den 6 maj 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

!OBSERVERA!
Stopptiden för notiser har ändrats till kl 1800.
RIKS-QTC
1. SSA-Bulletinen v 21
2. SSA-Bulletinen utgivning sommaren 2015
3. SC50HN Jubileumsläger på Höörs Nygård 14-17maj
4. SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
5. Portabeltesten 17 maj
1. 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

2. 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

3. SC50HN Jubileumsläger på Höörs Nygård 14-17maj
Det är 50 år sedan första lägret hölls på de egna
ängarna, detta vill vi naturligtvis fira,
Alla scouter i Skåne, är inbjudna, till
jubilerumsläger.
Vi radioscouter från Burlöv scoutkår SK7BS och
SK7HO samt Hohög scoutkår SK7ES kommer att
vara på plats.
Specialsignalen SC50HN kommer att användas
14/5 till 17/5..
Aktivitet på HF, VHF, UHF i olika modes. CW, PSK31, PHONE, FM och Dstar.
Efter lägret fortsätter vi vara aktiva under helger med signalen SC50HN
73 de Kenneth Roswall SA7AKU, Johan Engdahl SA7AUV
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4. SK7SMB-dag i Helsingborg 16-17/5
B

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
5. Portabeltesten 17 maj
Allt Du behöver veta finns på SK3BG hemsida!
Bulletinredaktör´n
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16. SK7DS radioloppis i Lomma 16/5
17. SJ9WL/LG5LG och BJÖRNMÖTET i Morokulien 26-28/6
6. SK2HG Field Day på Seskarö 31/7-2/8
I år firar SK2HG, Seskarö Field Day
10 års jubileum
Vi kommer därför att göra det lite
extra festligt med bra föredrag, extra
bra priser på lotteriet och äta en extra god jubileumsmiddag.
Boka in datumen redan nu, gå sedan in på hemsidan www.sk2hg.se , där
vi lägger ut program och hur du bokar boende, middag etc.
Info kan Ni även få av SM2YIP/Yngve . Tel. nr och mailadresser hittar Ni
på hemsidan.
Varmt välkomna till en trevlig jubileumsträff på det natursköna Seskarö!
Styrelsen SK2HG Kalix Radioklubb.
Notisen kommer att ligga ute i sommarbulletinen samt någon enstaka gång på
Coming Up. Bulletinredaktör´n

7. 7S2LOPP VindelnÄlvsLoppet 2015 2-4/7
Den 2-4 juli 2015 kommer vi vara aktiva under
Vindelälvsloppet på 80 och 40 m.Och 20 m om
nån vill köra oss 20 m.
Vindelälvsloppet har varit sovande sedan 2004
då var de många amatörer som deltog i radio
sambandet.
Dom testade 2014 med att få ihop lag men de blev för få anmälda så i år
får vi verkligen hoppas att själva loppet skall genomföras! Om inte så
kommer vi ändå åka upp till Ammarnäs och vara QRV.
Frekvenser kommer framöver! Hoppas att all planering går i lås. Detta
evenemang
drivs av SK2TT.
73 de Mats SA2AWO
8. SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 2015.
Årets fieldday kommer att äga rum fredagen,
lördagen och söndagen
den 11:e, 12:e och 13:e september. Vi håller i
år till i en stuga som kallas
TORPET. Denna stuga ligger ca 1 mil norr om
Sandviken.
Alla hälsas välkomna
SM3RNN/Nils, SM3WEO/Michael,
SM3EMJ/Mats
Notisen ligger nu två veckor under Coming Up, Återkommer i början av sept.
Bulletinredaktör´n
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9. SK3YQ radioträff på Tåsjöberget 31/5
Hej kära Radiovänner! Snart är det
dags för vår årliga radioträff på
Tåsjöberget!
Vi ses vid Fjällsikten, Tåsjöberget,
söndagen den 31 maj 2015
Årsmötet kommer att hållas kl 12:00.
Därutöver sker i sedvanlig ordning;
Fieldday / Bakluckeloppis /
Picknick och givetvis besök vid
repeatern.
Eftersom Restaurang Fjällsikten ej
håller öppet, så kommer vi att ha en
liten Picknick / Grill i samband med mötet. Medtag det ni önskar äta,
RSV håller med grill/ved.
OM ni ej redan betalt medlemsavgift för år 2014. så går det bra att
betala in SEK 150:- på Plusgiro: 24633-0
Betalningsmottagare; Repeatersällskapet Västra.
Glöm ej att ange namn, adress samt signal.
73 de Hans, SM3PXG
se även;http://sk3yq.hamshack.info
10. SK4AV tackar för ekonomiskt stöd
Styrelsen för Karlstads Sändare Amatörer vill tacka alla som bidragit
ekonomiskt till renoveringen av Sunne-repeatern.
Repeatern är nu i drift med den gamla signalen SK4RJJ och den öppnas
som tidigare med 1750 Hz ton eller subton 74.4 Hz.
Vi hoppas att den kommer att användas flitigt
SM4VJG Peter, SA4BYH Hans och SM4HBG Rolf
11. 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
12. SK6MA Fieldday på Missveden Hjo 2015
Helgen den 29-30-31/5 är det Fieldday på Missveden vid Hjo. På
lördagen mellan 10.00-14.00 är det loppis. Borden är gratis, så boka i tid!
Det kommer att hållas ett föredrag av någon från tekniksnack, tid ca
14,00.
Goda mackor, kaffe, dricka och varmkorv finns 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). Några sängplatser finns (20 kr/dygn och bädd) inomhus.
Toaletter och dusch finns.
Vi passar 145.525 MHz. Koordinater N 58 18 128, E 14 13 270.
SM6VAG Kjell-åke
13. 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.
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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
14. SK7BD vårmöte/fieldday i Tjuståsa bystuga 17/5
SK7BD Oskarshamns radioamatörer har vårmöte/fielday söndag 17 maj kl
14.00
Plats Tjuståsa bystuga, ligger ca 5 km väst Oskarshamn.
Tanken är att vi skall träffas och ha trevligt en stund.
Oskarshamns Radioamatörer genom Christer SM7SYW.
15. SK7DD NSRA bjuder in till loppis 23 /5
Nordvästra Skånes Radioamatörer bjuder in till den
nu traditionsenliga pingstloppisen.
Lördagen den 23 maj, pingstafton, mellan kl. 11:00
- 14:00 är alla hjärtligt välkomna till scoutlokalen i
Påarp.
Du som inte bara vill köpa, utan kanske också vill sälja, kan boka bord via
epost loppis@sk7dd.se.
Utöver alla grejer som skall byta ägare kommer vi att ha grillen igång och
kaffet på plats som vanligt.
Välkommen önskar NSRA genom SM7PKP, Mats
16. 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
17. SJ9WL/LG5LG och BJÖRNMÖTET i Morokulien 26-28/6
Ett samarbete har inletts mellan Björnmötet och SJ9WL i
Morokulien vilket lett till att man beslutat att genomföra
ett gemensamt arrangemang, ”Björnträffen i Morokulien”.
Mer info kommer inom kort på www.sj9wl-lg5lg.com/
Läs hela notisen under Coming Up! Bulletinredaktör´n
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Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 13 maj kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

OBS TIDEN

Coming Up

SJ9WL/LG5LG och BJÖRNMÖTET i Morokulien 26-28/6
Ett samarbete har inletts mellan Björnmötet och SJ9WL i
Morokulien vilket lett till att man beslutat att genomföra
ett gemensamt arrangemang, ”Björnträffen i Morokulien”.
Arrangemanget kommer att äga rum sista helgen i juni,
26-28/6 – 2015. Alla som vill besöka Björnträffen i
Morokulien har möjlighet att hyra stugor eller campa vid
intilliggande Morokulien Camping, Montebello Camping
eller i Charlottenberg.
Radiostugan kommer att vara öppen dagtid hela helgen men för
övernattning är den reserverad för föreningen Björnmötet.
Alla som önskar kan, utan avgifter, ta med föremål för försäljning och
måste ta med egna salubord.
Utöver detta har SJ9WL lotteriförsäljning med dragning på lördag
eftermiddag följt av grillkväll där alla deltagare kan grilla egen medtagen
mat.
Morokulien HAM-day i augusti utgår och slås samman med årets
Björnträff.
SJ9WL/LG5LG och Björnmötet önskar alla välkomna och hoppas på en
välbesökt helg.
Mer info kommer inom kort på www.sj9wl-lg5lg.com/.
73 de SM4SXQ Odd Westby
President i Amatör Radio I Morokulien
Tel: 0571-23096
Mob: 070-3631958
E-post: odd.westby@telia.com
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SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 2015.
Årets fieldday kommer att äga rum fredagen,
lördagen och söndagen
den 11:e, 12:e och 13:e september. Vi håller i
år till i en stuga som kallas
TORPET. Denna stuga ligger ca 1 mil norr om
Sandviken.
Aktiviteter
Trevlig samvaro, radiokörande med egna
medtagna stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan 17.00 fredag eftermiddag
Fram till och med söndag eftermiddag för våra aktiviteter.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv finns.
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 Svartviksstugan. Efter ca 2 km ta av till vänster vid GKA:s skylt. Åk därefter ca 1
km till stugan. Inlotsning kommer att ske via RV56 (R4) eller 145.400.
Detaljerad väg-beskrivning kan också fås av de undertecknade
personerna.
Position: Norr: 60 39 59,9 Öst: 016 50 03,9
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
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA0GCC
Daniel Knob Kerekgyarto SÖDERTÄLJE
Återinträde
SM0LGT
Mikael Hansson
TUNGELSTA
SM3SKR
Mikael Eriksson
SVENSTAVIK
SM5XHS
Bosko Vojnovic
LINKÖPING
Ständig medlem
SM0YYI
Fredrik Grenestedt INGARÖ

