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Välkomna till ett nytt
jubelår för SSA-Bulletinen!

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 2 den 7 januari 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..
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5. D-Star DCS010B är numera en anropsmodul
1. Information från SSA styrelsevalberedning
Enligt stadgarnas § 13 skall poströstning hållas om andra
kandidatförslag än valberedningens har inkommit till
valberedningen senast 1 januari. I annat fall inställs
poströstningen.
Per 1 januari hade ej andra förslag inkommit, varför
poströstningen inställs .
Valberedningens förslag till styrelse för år 2015 gäller sålunda.
För SSA valberedning
Kalix 2 jan 2015
Bo Nilsson, SM2PYN
sammankallande
2. SK6IF meddelande ang SSAs årsmöte 2015
SK6IF meddelar att det nu går bra att boka in sig i samband med SSA:s
årsmöteshelg den 17-19 april. Det finns avtal om boende till reducerade
priser och meny för årsmötesmiddagen på lördag kväll.
Boka gärna nu i december, så att du säkrar ditt boende och ett rabatterat
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pris.
Det har även kommit in anmälningar från en hel del utställare och
föreningar. Men det finns fortfarande en del lokalutrymme för leverantörer
som vill visa sig på mässan och för radioföreningar, som vill förlägga sitt
möte till Lysekil.
Du kan gå in på Årsmöteshelgen 2015 till höger på SSA:s hemsida och
klicka dig vidare för bokningsuppgifterna!
Detta berättar Hans-Christian SM6ZEM, med hälsningar från Lysekils
Sändareamatörer SK6IF.
Denna notis kommer att ligga under Coming Up intill dess ny information
kommer! Bulletinredaktör´n

3. Scandinavian Open CW Activity 2015
År 2013 års populära aktivitet Scandinavian Open CW Activity – SOCWA
har i år fört en något tynande tillvaro. Ett fåtal entusiaster har kört på för
fullt, men den stora massan har valt att ta ett sabbatsår. SCAG,
Scandinavian CW Activity Group har därför valt att på nytt sponsra ett
pris till SOCWA för att i första hand få igång aktiviteten på sina egna
medlemmar.
Det kommer alltså på nytt bli en lotteriaktivitet där antalet qso = antalet
lotter i lotteriet. Nytt för året är att det tillkommer en ytterligare
dragning där enbart medlemmar I SCAG kan delta. Regler för övrigt lika
som år 2013. Besök www.socwa.se för mer information.
Föreningen Ölands Radioamatörer samt Scandinavian CW Activity
Group
via Roland SM6EAT
Denna notis kommer att ligga under Coming Up intill dess ny information
kommer! Bulletinredaktör´n

4. Bulletinen störd av störsändningar över RV 62 Borås
Det har kommit till Bulletinredaktionens kännedom att medvetna
störsändningar med hög effekt förekommit via RV 62 i Borås.
Detta har medfört att Bulletinsändningarna över RV61 störts helt
eller delvis vid ett par tillfällen före jul.
Bulletinredaktör´n vill omgående ha rapport om dessa störningar
utifall de fortsätter.
Bulletinredaktör`n

5. D-Star DCS010B är numera en anropsmodul
B-modulen på DCS010-servern är numer en modul för
anrop och korta QSO’n (max 2-3 minuter).
För den som vill ha tips på hur man snabbt och enkelt
byter modul rekommenderar jag att studera Tekniksnack.pdf som du
hämtar hem på tekniksnack.se.
73’s de SM0TSC Johan
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9. Premiär för SSA Contest University
10. SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
6. SM0 Klubbledarträff i Kvarnbäcksskolan Jordbro 22/1
Södertörns Radioklubb (SödRa) inbjuder en eller två
representanter från varje klubb i distriktet till klubbledarträff
torsdagen 22 januari 2015 kl 19.00. Vi träffas och diskuterar
förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan
klubbarna.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

7. SM3 Inbjudan till klubbledarträff i Hudiksvall 31/1
Härmed inbjuds alla klubb-/föreningsledare i SM3 till Hudiksvall på
Klubbledarträff
Du som är ordförande eller verksamhetsledare i FRO-avd eller
amatörradioklubb/-förening är välkommen!
Vi kommer att diskutera samarbeten mellan klubbarna/föreningarna,
framtid, deltagande verksamheters förutsättningar och hur vi går vidare.
Vi tar lärdom av varandra och delar med oss av erfarenheter som vi har.
Allt med ett öppet sinne där inget är rätt eller fel. Enklare form av
dagordning kommer. Kaffe/fika serveras.
Tid: 13.00-15.00 den 31/1 – 2015
Plats: Kapellgatan 3, Hudiksvall
Mer information finner du på http://sk3ga.se &http://www.ssa.se/distrikt-3/
Obligatorisk föranmälan på http://sk3ga.se/event/klubbledartraff-sm3/ så
vi vet hur många som kommer. Anmäl dig med namn, signal och klubb/föreningstillhörighet. OSA – senast 24/1 – 2015!
Kontaktuppgifter:
SM3GDT – Hans: sm3gdt@ssa.se Telefon: 0705-604 836
SA3BPE – Henrik: sa3bpe@sk3ga.se Telefon: 0767-780 565
73 de DL3-SM3GDT & SA3BPE
Notisen kommer att finnas under Coming Up. Bulletinredaktör´n

8. Premiär för SSA Contest University.
Inbjudan till SSA Contest University 2015, den
20-22 mars i Utanede på SI9AM.
Syftet med SSA Contest University är att genom
grundläggande kunskapsutbildning och färdighetsträning främja och
intressera nya och nygamla radioamatörer till Contestkörande.
Antal deltagare begränsas till 12 radioamatörer.
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Mer information och anmälan, se QTC nr 1, 2015 eller på websidan
www.si9am.com under fliken kommande aktiviteter.
73 från SSA Contest University
genom SM3FJF Jörgen
9. SK3BG har utbplatser kvar vid certifikatskursen
Kurs för amatörradiocertifikat hos Sundsvalls Radioamatörer,
SK3BG.
Det finns två utbildningsplatser kvar till den kommande
utbildningen för amatörradiocertifikat hos Sundsvalls
Radioamatörer, SK3BG, med kursstart lördagen den 24 januari.
Mer information och anmälan, se websidan www.sk3bg.se under fliken
utbildning.
73 från Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,
genom SM3FJF Jörgen
10 SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
Lördagen den 2 maj 2015 anordnar HSA en vårloppis i
Halmstad
Gör ett besök hos oss mellan kl: 11. 00 – 14.00. Platsen blir
Hemvärnets lokal Skedalahed. Se karta på vår hemsida:
sk6sp.se
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 14 januari kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK6IF meddelande ang SSAs årsmöte 2015
SK6IF meddelar att det nu går bra att boka in sig i samband med SSA:s
årsmöteshelg den 17-19 april. Det finns avtal om boende till reducerade
priser och meny för årsmötesmiddagen på lördag kväll.
Boka gärna nu i december, så att du säkrar ditt boende och ett rabatterat
pris.
Det har även kommit in anmälningar från en hel del utställare och
föreningar. Men det finns fortfarande en del lokalutrymme för leverantörer
som vill visa sig på mässan och för radioföreningar, som vill förlägga sitt
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möte till Lysekil.
Du kan gå in på Årsmöteshelgen 2015 till höger på SSA:s hemsida och
klicka dig vidare för bokningsuppgifterna!
Detta berättar Hans-Christian SM6ZEM, med hälsningar från Lysekils
Sändareamatörer SK6IF.
Scandinavian Open CW Activity 2015
År 2013 års populära aktivitet Scandinavian Open CW Activity – SOCWA
har i år fört en något tynande tillvaro. Ett fåtal entusiaster har kört på för
fullt, men den stora massan har valt att ta ett sabbatsår. SCAG,
Scandinavian CW Activity Group har därför valt att på nytt sponsra ett
pris till SOCWA för att i första hand få igång aktiviteten på sina egna
medlemmar.
Det kommer alltså på nytt bli en lotteriaktivitet där antalet qso = antalet
lotter i lotteriet. Nytt för året är att det tillkommer en ytterligare
dragning där enbart medlemmar I SCAG kan delta. Regler för övrigt lika
som år 2013. Besök www.socwa.se för mer information.
Föreningen Ölands Radioamatörer samt Scandinavian CW Activity
Group
via Roland SM6EAT
SM0 Klubbledarträff den 22 januari
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller två representanter
från varje klubb i distriktet till klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015. Vi
träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och
samarbeten mellan klubbarna.
Idéer och programförslag inför mötet tas tacksamt emot. Förslag till
agenda kommer att finnas på SödRa:s hemsida www.sk0qo.se kring
mitten av januari.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Tid: kl.19:00 (samling från 18:30)
Mat: Södra bjuder på ärtsoppa med tillbehör (ej punsc För vår planering
av mat, så ber vi er skicka anmälan till någon av kontaktpersonerna enligt
nedan.
Kontaktpersoner:
Robert Malmqvist/SM0TAE sm0tae@ssa.se Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO sm0fdo@comhem.se Tel: 070-343 99 69
Hjärtligt välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer genom
Robban/SM0TAE och Lasse/SM0FDO
SM3 Inbjudan till Klubbledarträff i SM3 i Hudiksvall 31/1
Härmed inbjuds alla klubb-/föreningsledare i SM3 till Hudiksvall på
Klubbledarträff
Du som är ordförande eller verksamhetsledare i FRO-avd eller
amatörradioklubb/-förening är välkommen!
Vi kommer att diskutera samarbeten mellan klubbarna/föreningarna,
framtid, deltagande verksamheters förutsättningar och hur vi går vidare.
Vi tar lärdom av varandra och delar med oss av erfarenheter som vi har.
Allt med ett öppet sinne där inget är rätt eller fel. Enklare form av
dagordning kommer. Kaffe/fika serveras.
Tid: 13.00-15.00 den 31/1 – 2015
Plats: Kapellgatan 3, Hudiksvall
Mer information finner du på http://sk3ga.se &http://www.ssa.se/distrikt-3/
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Obligatorisk föranmälan på http://sk3ga.se/event/klubbledartraff-sm3/ så
vi vet hur många som kommer. Anmäl dig med namn, signal och klubb/föreningstillhörighet. OSA – senast 24/1 – 2015!
Kontaktuppgifter:
SM3GDT – Hans: sm3gdt@ssa.se Telefon: 0705-604 836
SA3BPE – Henrik: sa3bpe@sk3ga.se Telefon: 0767-780 565
73 de DL3-SM3GDT & SA3BPE
Statistik för SSA-Bulletinen 2014
Ant utgivningar
Ant notiser totalt
varav riksnotiser
varav regionalnotiser
varav Coming Up-notiser
Ant notiser per utgivning
Ant sökningar på ssa.se/bulletinen
Snitt sökningar per vecka

47 (inkl fyra sommarbulletiner)
701
131
302
268
15
7515
160

Bulletinredaktör´n

VHF-tester, januari
Tor 8 Jan 18 - 22z NAC-50, Ingår i klubbtävlingen
Tis 13 Jan 18 - 22z NAC-432, Ingår i klubbtävlingen
Tis 20 Jan 18 - 22z NAC-1296, Ingår i klubbtävlingen
Tis 27 Jan 18 - 22z NAC-Micro, Ingår i klubbtävlingen
Mikrovågstester 2015
Det pågår just nu diskussion bland de aktiva för att ändra bandmultiplier i
mikrovågstesterna för att främja aktivitet på 10 GHz och högre.
Diskussionen har inte landat än, men nya multiplier kommer att finnas i
reglerna på NAC-sidan www.ssa.se/contest innan januaris
mikrovågstest. De kommer även i QTC så snart som möjligt, senast i
marsnumret, och så förstås i bullen.
Hälsningar
Jan SM4HFI, testledare VHF
SK6SP Halmstads Sändar Amatörer Loppis 2/5
Lördagen den 2 maj 2015 anordnar HSA en vårloppis i
Halmstad
Gör ett besök hos oss mellan kl: 11. 00 – 14.00
Loppisen omfatta radioprylar, elektronikkomponenter och
div. annat
Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed.
Se karta på vår hemsida: sk6sp.se
Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.
Det finns bord att hyra: Inne i klubblokalen pris 50:Utanför klubblokalen med eget bord ( vid bra väder ) pris 25:Vi säljer fika
Korv med bröd 10:Kaffe med vetebröd 10:Läsk 10:sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
Ordförande sm6yee / Kjelle
OBS! Bokningar av bord kan ej göras efter 27 april.
sm6yee@telia.com eller via sk6sp.se hemsida.
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Ordförande sm6yee / Kjelle
OBS! Bokningar av bord kan ej göras efter 27 april.
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3ISA Rolf Isacson
SA6MWA Michel Blomgren
SA6ROB Robin Larses
SA6RTJ Bernt Eriksson
SM7-8347 Jakob Carlsson
SA5FTP Fredrik Lindroth
SA6JES Jesper Dahlberg
SA6JSH Jan Hagberg
SA6MNA Martin Aronsson
SA6NTM Jens Ståhl
SA6PER Per Söderberg
SA6TOM Tommi Airikka

LJUSDAL
GÖTEBORG
SÄRÖ
UDDEVALLA
HÖÖR
ENKÖPING
GÖTEBORG
LÄNGHEM
LINDOME
BORÅS
BORÅS
ALINGSÅS

Ny anropssignal
SG3CFY SA3CFY, Ulf Rygaard
SA6HSJ Hans Sjöberg
GÖTEBORG
SG3GHQ SM3GHQ, Lars Hedström
Återupptagit
SM6CFA Lars-Åke Söderholm
Återinträde
SM0TJG Carl-Gunnar Holm
SM4QE
Åke Brånn

TUNGELSTA
ERVALLA

Bytt anropssignal
SA0EZS Erik Zalitis

SOLNA

Ny anropssignal
SA6OPJ Oscar Nilsson

MÖLNDAL

Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

HALMSTAD
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