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Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 35 26/8 2015
Red: SM1WXC Christer. Dagens op……………..

RIKS-QTC
1. SM i rävjakt 4–5 september
2. VeteranLjuddagen 2015
3. SK0MG och Radioklubben Tellus inbjuder till träff i Morokulien 28-30/8.
1. SM i rävjakt 4–5 september

Västerås Radioklubb inbjuder till Svenskt Mästerskap i rävjakt 3,5 MHz
den 4–5 september.
Tävlingscentrum: Riddarhyttan, 7 mil nordväst om Västerås
Anmälan: Senast den 30 augusti till hans@sundgren.se
Klassiska SM har arrangerats sedan 1952 och består av en nattetapp och
en dagetapp.
Mer information finns på pejla.se
SM5SVM Hans
SM5DIC Ragge
2. VeteranLjuddagen 2015
Hörby Radioförening inbjuder till en dag på temat nostalgiska ljud lördagen
den 5 september 2015
VeteranLjuddagen 2015 arrangeras den 5 september klockan 10.00-14.00
i föreningens utställningslokaler vid Östra Sallerups Kulturhus.
(Endast några våglängder från fd Hörby Radiostation! GPS; Stad: Hörby,
Gata: Östra Sallerup).
Se annons i QTC 7/8 sid 44

3. SK0MG och Radioklubben Tellus inbjuder till träff i Morokulien
28-30/8.

Läs hela notisen under Coming Up.
Bulletinredaktör´n
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4. SK0QO Fria frekvenser i Jordbro 2/9
Onsdag den 2 september kl 19.30. OBS! plats
Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro.
Om vad som gäller för frekvenser som inte kräver
tillstånd. Eller vilka kräver tillstånd?
Christer SA0BFC från PTS reder ut frågor.
Mötet börjar kl 19.30, fika finns från kl 19.00.
PR-radio 27 MHz, PMR 446, SRBR 444, Jaktradio, Åkeriradio, Sjö-radio
Radiostyrning, WiFi mm...
Jämförelser med amatörradiobanden. Vad är tillåtet på amatörradion?.
Vi får även besök av Privatradioklubben Tellus, som presenterar sig.
Vägbeskrivning på www.sk0qo.se
Alla välkomna!
Södertörns Radioamatörer genom Lasse SM0FDO
5. SK0QO - Stor Prylmarknad i Handen 24/10
OBS nytt datum!
Reservera lördagen den 24 oktober kl 10 - 14 för vår
sedvanliga prylmarknad.
Hela notisen finns under Coming Up! Bulletinredaktör´n

6. SK0QO Veckoslutskurs, hösten 2015
Teknik för Amatörradiocertifikat
Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej
som vill bli radioamatör.
Hela notisen finns under Coming Up! Bulletinredaktör´n

7. SK2AU Loppis/elektronikmarknad och amatörradioträff i Skellefteå
den 5/9
Lördagen den 5 september inbjuder
Skellefteå Radioamatörer SK2AU till
sedvanlig loppmarknad och amatörradioträff i
Skellefteå.
Vi håller till i totohallen på Skelleftetravet och startar kl. 10:00 och håller på
fram till 15:00.
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Servering av mackor, kaffe, te, läsk och varmkorv.
Vägbeskrivning och mera info finns på vår webbsida: http://www.sk2au.org
Varmt välkommen önskar Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
73 de styrelsen gm Per-SM2PDT
8. Tångahed Field Day 29/8 2015
Vi firar 10 år som träff i år! Vi hälsar dig välkommen den 29 augusti till
Tångahed!
Mvh
Tångahed gänget
(Se annons QTC nr 7/8 sid 44. Bulletinredaktör´n)

9. Ny kollega söks till SSA-bulletinen över SK7RGM
Bor du inom täckningsområdet för ”Olofströmsrepeatern”
SK7RGM och vill hjälpa till, att på regelbunden basis läsa
SSA-bulletinen varannan söndag kl. 10:00?
Tidsåtgång är max 1 timme varannan söndag, inklusive
inläsning, uppläsning, tillkommande QTC och
incheckningar.
Tack på förhand, vi hörs! 73 de SM7URN, Patrik
Mina kontaktuppgifter finns i SSA callbook, men det går
precis lika bra att kalla på radion 
10. Kanslinytt
Ny anropssignal
SA7SKY
Helge Hartz

TYRINGE

Bidrag till nästa Bulletinen skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 2 september kl 18.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

SK0MG och Radioklubben Tellus inbjuder till träff i Morokulien2830/8.
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Träffen blir den första ECBF träffen i Norden och den första träffen med
ECBF representanter från Sverige och Norge på plats !! Passa på att
framföra dina synpunkter som du vill att representanterna ska driva i
ECBF, en utmärkt chans att kunna påverka i ett större perspektiv.
Syftet med denna träff är främst att lära känna nya radiointresserade
personer. Vi hoppas på att Tellus och SK0MG kan inspirera de norska
klubbarna att arrangera nästa års träff och på detta vis få en årlig träff i
Morokulien. Programmet kan komma att utökas fram till träffen, alla nya
programpunkter kommer visas här.
Här finner du info om radiostugan: http://www.sj9wllg5lg.com/news_1.html
Program för fredag kväll:
Samling vid stugan kl. 18:00, vi hälsar på varandra och grillen tänds. Ta
med vad du vill grilla och dricka. Vi startar radioapparaterna och sätter upp
en 27 MHz antenn.
Program lördag:
Vi träffas vid stugan kl. 10:00
Under dagen bjuder Tellus på kaffe och kanelbullar.
De som har något att sälja kan lägga upp sina saker på
försäljningsborden.
De som vill kör radio, vem får det längsta QSOT ?
kl. 11:45 utser svenskarna en person som under eftermiddagen ska
representera Sverige och norrmännen utser den som ska representera
Norge. Bra egenskaper för utmaningen är stor mage :-)
Kl.12:00 startas grillen, var och en tar med det man vill grilla och dricka.
kl.15:00 Landskamp Sverige-Norge, vem vinner ? Ärofyllt pris utdelas
samtidigt som vi utmanar norrmännen att arrangera nästa års Morokulien
träff ?
Kl. 18:00 Tänds grillen. Vi pratar och umgås. De som vill kör radio.
Boende:
Sängplats i radiostugan 100sek /natt o person
Montebello camping,www.montebellocamping.no (har stugor/hytter)
Tel: +0047 62 83 72 33
Morokulien camping,www.morokuliencamping.no (har stugor/hytter)
Tel: +0047 62 83 52 80
SK0QO - Stor Prylmarknad i Handen 24/10
OBS nytt datum!
Reservera lördagen den 24 oktober kl 10 - 14 för vår sedvanliga
prylmarknad.
Plats skolan Fredrik nära Handens Centrum. Mera info i kommande QTC
och på hemsidan www.sk0qo.se
Säljare, boka bord via: prylmarknad@sk0qo.se
Först till kvarn...
Välkommen att fynda!
Södertörns Radioamatörer
www.sk0qo.se
SK0QO Veckoslutskurs, hösten 2015
Teknik för Amatörradiocertifikat
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Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej som vill bli
radioamatör.
Vi går igenom ellära, radioteknik och bestämmelser. Vi kommer även ha
praktiska övningar och demonstrationer. Provavläggning för certifikat sker
på sista kursdagen.
Del 1, 17-18 oktober
Del 2, 7-8 november
Del 3, 21-22 november
Del 4, 5-6 december
Tider, samtliga dagar: 08.30-17.00. Sista dagen blir det provavläggning.
Plats, klubbstugan på Gålö, Haninge kommun 2,5 mil S Stockholm C.
Mera information finns på vår hemsida www.sk0qo.se, där också
anmälningsblankett finns.
Har du frågor så kontakta någon av nedanstående:
Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson SAØBFC Tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se.
Anmälan sker via hemsidan.
Välkommen till fyra intressanta veckoslut!
Södertörns Radioamatörer - SKØQO - www.sk0qo.se
SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day 11-13/9.
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
(Se även annons QTC nr 6 sid 45. Bulletinredaktör´n)

SK4TL hamloppis 29/9
Lördag den 26 september, plats Ölmbrotorp norr om
Örebro. Insläpp besökare kl 11.00
Som vanligt finns fika och enklare förtäring.
Säljare släpps in från kl 09.00
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Nu anmälda säljare som deltar: 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
http://www.sk4tl.com/
mailto:sk4tl_info@sk4tl.com
(Se annons QTC nr 6 sid 43. Bulletinredaktör´n)

