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Skitväder utanför redaktör´ns fönster

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA
SSA-Bulletinen
Publ v 4 den 21 januari 2015
Red: SM1WXC Christer, dagens op……………..

RIKS-QTC
1. QTC om notisers publicerande
1. QTC om notisers publicerande
Med glädje konstaterar redaktör´n att klubbars och distrikts framförhållning
är mycket bra vad avser notiser! Tendensen är dock att framförhållningen
börjar bli lite för lång och att då Coming Up mer kommer att likna en
bokutgivning! Dessutom är notiserna ofta MYCKET långa. Därför kommer
jag fr o m nu att lägga ut inkomna notiser med mer än en månads
framhållning i förkortad form EN gång på riks eller regional, flyttar den
sedan till Coming Up och låter notisen ligga där ett par veckor. I ett sista
steg tas den bort och återkommer inte förrän ett par veckor före
aktiviteten!
Undantag (som redaktör´n avgör) kan förekomma!
Redaktör´n

INNEHÅLL COMING UP
VHF-tester, januari
SM3 Inbjudan till Klubbledarträff i SM3 i Hudiksvall 31/1
SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Kanslinytt
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REGIONALA QTC
2. SM3 Inbjudan till Klubbledarträff i SM3 i Hudiksvall 31/1
3. SK3GK möte i Gävle 4/2
4. SM6 / SM7 Skall ni sätta upp en klubbrepeater?
5. Nytt för er som kör mikrovågstester
2. 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!
Hela notisen finns under Coming Up.
Bulletinredaktör´n

3. SK3GK möte i Gävle 4/2
Månadsmöte onsdagen den 4 februari 2015 klockan 19.00 i Folkets Hus i
Gävle.
Vi får besök av SM0EPX / Micke som kommer att berätta om
störningskällor och ger åtgärdstips. Han berättar om effekter av olika
kärnor och lindningstekniker m.m., berättar om SSA´s arbete inom EMCområdet samt ger exempel på olika störningsfall.
Tag gärna med dej den där kärnan du inte riktigt vet vad den presterar.
Du kan även ta med filter du vill mäta upp (100 kHz-26.5 GHz).
Efter fikapausen finns det tid för DITT bidrag. Vad har du att ta med och
visa upp eller berätta om? Allt är välkommet och alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof
4. SM6 / SM7 Skall ni sätta upp en klubbrepeater?
Du/ni som funderar på att sätta upp en repeater, finns behovet för en till
repeater där ni är? Om det finns vilka frekvenser skulle du/ni vilja
använda?
Titta in på denna sida för att kolla upp andra repeatrar,
http://www.ssa.se/repeatrar-fyrar/
När du/ni funderat klart kontakta de repeateransvariga som finns.
Och dessa är för SSA:
Repeaterfunktionär SM5OXV Urban Ohlsson
Vice repeaterfunktionär SM0MMO Jouni Lundberg
För Distrikt-6
Repeaterfunktionär SM6GEV Nils Husberg.
För Distrikt-7 Repeaterfunktionär SM7YES Per Bruhn.
DL6 SM6VYP/Valle.
BULLETINREDAKTIONENS KOMMENTAR. Om Bulletinen avses bli
läst över den nya repeatern SKALL klubben anmäla detta till DL som
har att meddela Bulletinredaktionen! Se reglerna på
ssa.se/bulletinen!
5. Nytt för er som kör mikrovågstester
Efter diskussioner har de flesta som är aktiva i mikrovågstesterna fjärde
tisdagen i månaden yttrat sig, och resultatet blev att kvadrera nuvarande
bandmultiplikatorer. Förhoppningen är att öka intresset för framför allt 10
GHz men även ännu högre frekvenser. Jag passade samtidigt på att
justera texten på några fler ställen. De justerade reglerna finns tillgängliga
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på hemsidan för NAC-tester ssa.se/contest samt kommer i QTC nr 2. Hur
trafiken på bandet ska gå till påverkas inte alls av regeländringarna.
Hälsningar
Jan SM4HFI, SSA testledare för VHF

Bidrag till nästa SSA-Bulletin skall vara redaktör`n
tillhanda senast onsdagen den 28 januari kl 20.
Skickas per e-post till bullen@ssa.se
Tfn till redaktör`n 0498-493203

Coming Up

VHF-tester, januari
Tis 27 Jan 18 - 22z NAC-Micro, Ingår i klubbtävlingen
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/
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
SK0QO Veckoslutskurs i Stockholm, start 14/3
Teknik för Amatörradiocertifikat
Under fyra hela helger pågår vår populära cirkel för dej som vill bli
radioamatör.
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Vi går igenom ellära, radioteknik och bestämmelser. Vi kommer även ha
praktiska övningar och demonstrationer. Provavläggning för certifikat sker
på sista kursdagen.
Del 1: Lördag - Söndag 14-15 mars
Del 2: Lördag - Söndag 28-29 mars
Del 3: Lördag - Söndag 18-19 april
Del 4: Lördag - Söndag 2-3 maj
Tider, samtliga dagar: 08.30-17.00
Kursen är något utökad jämfört med tidigare, med mera inriktning på
praktiska övningar inom elektronik, antennbyggen och radiotrafik.
Kursen körs i samarbete med Makerspace Stockholm som är en ganska
nystartad teknikförening.
Vi träffas dels i Makerspace:s lokal på Wallingatan 12 i centrala Stockholm
samt i SödRa:s klubbstuga på Gålö i Stockholms södra skärgård.
Du kommer att bli väl mottagen av ett team erfarna radioamatörer som gör
allt för att Du skall trivas och ha trevligt som kursdeltagare. Välkommen till
fyra intressanta veckoslut!
Deltagarantalet är begränsat. Vidare information via hemsidan
www.sk0qo.se eller:
Lars-Erik Jacobsson SMØFDO Tel 070-343 99 69 eller
Christer Jonson SAØBFC tel 073-912 13 06
email: kurs@sk0qo.se. Anmälan via hemsidan.
Välkommen! Södertörns Radioamatörer
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA4NMA Niklas Magnusson ÖREBRO
SA5WDR Linus Widströmer BÅLSTA
SA7FMD Karin Hallbeck
LUND
Bytt anropssignal
SA0FBI Leif Bohjort
HÄGERSTEN
Ny anropssignal
SG4TYA SM4TYA, Bengt-Åke Bogg
SG7VMO SM7VMO, Christer Ihregren
Ny medlem
SA4BRL Bert Palte
NYHAMMAR
SM2PZD Mårten Sehlstedt
SKELLEFTEÅ
Ständig medlem
SM0MPV Claes Carneheim
ENEBYBERG
SM2DMU Rainer Martinsson ROBERTSFORS
Återupptagit
SM5BPH Johan Wihlander
FARSTA
Återinträde
SM4PHA Bernt Persson
ÖREBRO
SM7MMJ Kent Hansson
BARA
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.

